
Rada Miejska 

w Dobrodzieniu

Protokół

z  posiedzenia  Komisji  ds.  Budżetu  i  Finansów,  Działalności  Gospodarczej,  Rolnictwa,

Leśnictwa, które odbyło się dnia 23 kwietnia 2014 roku.

Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Specjalna strefa ekonomiczna.

2. Określenie możliwości zbycia działki pod farmę fotowoltaiczną na nieruchomości numer

2377 k.m. 1 o pow. 2,2644 ha.  

3. Wyrażenie  zgody  na  podział  działki  oraz  na  sprzedaż  powstałej  działki  w  przetargu

nieograniczonym.

4. Określenie czynszu za dzierżawę działek pod ogródek piwny w Dobrodzieniu.

5. Wyrażenie zgody na przejęcie działki stanowiącej ulicę Tartaczną w Pludrach.

6. Wyrażenie  zgody  oraz  określenie  czynszu  dzierżawnego  na  3  letni  okres  działek  nr

965,619,1241,1664 po podziale działki numer 1664/1,1664/5 k.m. 1 obręb Dobrodzień. 

7. Wyrażenie zgody oraz określenie czynszu dzierżawnego na 3 letni okres działki numer 994

k.m. 1 obręb Dobrodzień.

8. Wyrażenie  zgody  oraz  określenie  czynszu  dzierżawnego  na  3  letni  okres  działek  nr

1308,1793 po podziale 1793/1; 1794 po podziale 1794/1; 1733 po podziale 1733/1; 1733/5,

1255 k.m. 1 obręb Dobrodzień. 

9. Określenie  możliwości  zagospodarowania  działki  numer  147  i  146  k.m.  1  obręb

Dobrodzień.

10. Określenie ceny wywoławczej do przetargu nieograniczonego dotyczącego działek numer: 

• 392/81 k.m 32 w Bzinicy Starej, 

• 307/39 k.m. 2 w Turzy, 

• 57 k.m. 1 w Dobrodzieniu,  

•  107 k.m. 3 w Makowczycach.

11. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

• zmiany Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania   bezdomności

zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w roku 2014,
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• wprowadzenia na terenie Gminy Dobrodzień programu wspierającego rodzinę 

                i seniora,

• przyjęcia środków z Funduszu Spójności przez Gminę Dobrodzień i przyjęcia do 

realizacji projektu „ Plan gospodarki nisko emisyjnej dla Gminy Dobrodzień”,

• regulaminu nadawania odznaki „ Srebrna Róża Dobrodzieńska”,

• ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie 

zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych 

przewozach  pasażerskich na terenie Gminy Dobrodzień,

• uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego, publicznego

transportu zbiorowego,  

• przyjęcia regulaminu usług przewozowych dla gminnego transportu zbiorowego,

• zamiaru lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii na

terenie Gminy Dobrodzień.

12. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2013 rok.

13. Sprawy różne.

Punkt 1. 

Komisję  ds.  Budżetu  i  Finansów,  Działalności  Gospodarczej,  Rolnictwa,  Leśnictwa

zaszczycił  swoją obecnością  z-ca   Dyrektora ds.  Rozwoju Gospodarczego  Opolskiego Centrum

Rozwoju Gospodarki Pan Piotr Dancewicz, który omówił zasady funkcjonowania Specjalnej Strefy

Ekonomicznej.  

Przedstawił prezentację, z której wynikało m.in.:

Specjalna  strefa  ekonomiczna  (SSE) jest  to  wyodrębniona  administracyjnie  część

terytorium  Polski,  przeznaczona  do  prowadzenia  działalności  gospodarczej  na  preferencyjnych

warunkach.

– dochody, które uzyska przedsiębiorca z działalności gospodarczej będą zwolnione od podatku

dochodowego (CIT - od osób prawnych lub PIT - od osób fizycznych, w zależności od formy

prawnej prowadzenia działalności gospodarczej).

– koszty stanowiące podstawę  odliczenia: Nakłady inwestycyjne  lub 2 letnie koszty pracy

– minimalne nakłady inwestycyjne: 100 tyś EURO

W SSE przedsiębiorca może otrzymać następujące przywileje:

– zwolnienie z podatku dochodowego (CIT lub PIT),

– działkę przygotowaną pod inwestycje po konkurencyjnej cenie,
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– zwolnienie od podatku od nieruchomości (w zależności od decyzji gminy),

– grant rządowy dla dużych inwestycji,

– nie wyklucza się korzystania ze środków UE 2014-2020.

Termin funkcjonowania: 2026 rok 

Przepisy strefowe ograniczają rodzaje działalności gospodarczej mogące ubiegać się  

o  zwolnienie (wg. klasyfikacji PKWiU lub PKD), wśród nich są:

– wytwarzanie  materiałów  wybuchowych,  tytoniowych,  spirytusowych,  przetwarzanie  paliw

silnikowych,

– prowadzenie ośrodków gier,

– usługi instalowania, konserwacji, remontu maszyn używanych do prowadzenia działalności na

terenie SSE,

– roboty budowlane,

– handel detaliczny i hurtowy, pośrednictwa finansowego, hotele, usługi gastronomiczne,

– naprawa pojazdów samochodowych, motocykli , artykułów użytku osobistego i domowego,

– administracji publicznej, edukacji, ochrony zdrowia,  usługi komunalne, 

– produkcja energii,

– rybołówstwo, akwakultura, rolnictwo (produkcja pierwotna),

– produkcja i remonty statków pełnomorskich,

– wydobycie węgla kamiennego i brunatnego.

Uzasadnienie włączenia terenu do strefy

– gmina  posiadająca  teren  inwestycyjny  może  wnioskować  do  Zarządy  SSE  o  utworzenie

podstrefy SSE. 

– po uzyskaniu  zgody gmina  wspólnie  ze  strefą  zbiera  niezbędną dokumentację  do  wniosku

(m.in.  Uchwałę Zarządu  Woj.  Opolskiego,   Uchwały  Rady  Gminy,  Zarządu  SSE,  prawna  

i techniczna).

– wniosek  – wraz z aplikacjami innych gmin – składany jest do Ministerstwa Gospodarki. 

– po uzgodnieniach międzyresortowych wniosek uzyskuje akceptację Przewodniczącego Rady

Ministrów, a jego wdrożeniem zajmuje się Ministerstwo Gospodarki i strefa składająca wniosek.  

Czas realizacji: około roku.

Uzasadnienie włączenia terenu do strefy

Warunki  i obowiązki stawiane przez zarządy stref:

– teren  inwestycyjny  z  aktualnym  MPZP  –  przeznaczenie  produkcja,  magazynowanie   -

przygotowanie MPZP,
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– infrastruktura techniczna – istniejąca lub posiadająca opinie gestorów mediów o możliwości

przyłączenia  - koszty projektów, planów, budowy np. sieci wod-kan, deszczowej, 

– dostępność  komunikacyjna  terenu  –  droga  dojazdowa  i  wjazd  na  teren  –  budowa  drogi

dojazdowej, 

– uregulowany stan  prawny nieruchomości   -  postępowania  regulujące,  podziały geodezyjne,

wyciągi z KW,

– uporządkowanie terenu (brak zadrzewień, odpadów, odrolnienie, ruin obiektów, itp.)  - koszty

realizacji zadania,

– kształt terenu  (regularny kształt), 

– stan techniczny gruntu - przekrój geologiczny (odwierty). 

W dalszej  - po ustanowieniu podstrefy SSE - perspektywie należy wkalkulować:

– promocję terenu inwestycyjnego we własnym zakresie – nie opierać się tylko na działaniach

Strefy, która posiada wiele podobnych obszarów.  

– spotkania promocyjne podczas lokalnych spotkań biznesu  celem promocji terenu (uniknięcie

ucieczki firmy do innej gminy oferującego teren w Strefie, zatrzymanie podatnika w gminie).

Po prezentacji zadano następujące pytania:

Zastępca  Burmistrza  Marek  Witek spytał,  co  jest  lepsze  pod  SSE  grunt  gminny  czy

prywatny?

Pan P. Dancewicz odpowiedział, że nie ma znaczenia jaki to będzie grunt czy gminny czy

prywatny, ważne,  żeby można było się dogadać i  jeżeli  ktoś już się decyduje na przeznaczenie

terenu pod SSE, żeby np. nie windować cen. 

Zastępca  Burmistrza  Marek  Witek zapytał  o  możliwość  pomocy  ze  strony  OCRG  

w przygotowaniu terenu pod SSE

Pan  P.  Dancewicz odpowiedział,  że  istnieje  duża  elastyczność  i  jeżeli  tylko  samorząd  

i przedsiębiorcy są zdeterminowani to istnieje duża szansa na powadzenie.

Zastępca Burmistrza Marek Witek zapytał o branże jakie są preferowane przez SSE.

Pan P. Dancewicz odpowiedział,  że najlepiej byłoby nadać podstrefie jakiś charakter, np.

maszynowy (st. Starachowice). Poza tym, w  przypadku naszego terenu musimy zwracać uwagę na

zanieczyszczenie powietrza, tz.  starać się o branże, które jak najmniej  zanieczyszczają powietrze,

ponieważ na naszym terenie, jest kumulacja zanieczyszczonego powietrza, które napływa zarówno

ze Śląska jak i  Ostrawy. Wszystkie inwestycje, które będą emitowały duże zanieczyszczenie mogą
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mieć problem z uzyskaniem pozwoleń środowiskowych.  Współpraca OCRG  z RDOŚ układa się

pomyślnie i  w razie potrzeby OCRG wstawi się za potencjalną podstrefą ekonomiczną- aby jej

utworzenie doszło do skutku.Poza tym, przed przystąpieniem do utworzenia SSE będzie wizytacja

terenu, należy mieć coś do zaoferowania, teren powinien być w miarę równy.

Przewodniczący Rady D. Karpinski  spytał o minimalną wielkość jaką powinien posiadać

teren pod SSE.

Pan P. Dancewicz odpowiedział, że chyba 0,5 h.

P.  Czapla spytał  o wykup terenu,  czy mogą to być  tereny prywatne,  co gdy gmina jest

zainteresowana, sprzedażą działek pod SSE, a osoba prywatna nie?

Pan P. Dancewicz powiedział,że  najlepiej gdy te kwestie są  wcześniej uregulowane. Pod

Nysą są tereny prywatne przeznaczone pod SSE, właściciel wie ile dostanie za grunt, kiedy pojawi

się inwestor.

Radny  G.  Kukowka   spytał  czy  bezrobocie  na  poziomie  5%  nie  jest  problemem  dla

utworzenia SSE?

Pan  P.  Dancewicz powiedział,  że  nie,  w  Skarbimierzu,  gdzie  też,  jest  niski  poziom

bezrobocia rozwiązali to tak, że sami dowożą pracowników do pracy. Poza tym ważnym elementem

przy  tworzeniu  SSE  jest  dobra  jakość  komunikacji  publicznej  oraz  gotowość  samorządu  do

współpracy np. w kwestii gdzie postawić przystanek autobusowy. Jeżeli będą  miejsca pracy wraz 

z odpowiednimi zarobkami to migracja ludzi za pracą się znacznie zmniejszy. Zarobki rzędu 3000-

3500 złotych, są w stanie zatrzymać Polaków by nie jeździli po świecie za pracą.

Radny  G.  Kukowka  spytał,  czy  jeżeli  będzie  kilka  lokalizacji  pod  SSE,  czy  komisja

badająca teren pod SSE jest w stanie doradzić, który teren jest najlepszy?

Pan P. Dancewicz odpowiedział, że tak.

Zastępca  Burmistrza  Marek  Witek spytał,  czy  jeżeli  zwrócimy się  z  chęcią  utworzenia

podstrefy,  czy  przedstawiciele  strefy  dostarczą  nam  informacje  czy  warto  zajmować  się

potencjalnym  terenem.

Pan P. Dancewicz odpowiedział, że gmina otrzyma doradztwo, będzie kilkukrotna wizyta

doradcza, poza tym strefa to spółka, jej też zależy na kolejnej podstrefie. 

Zastępca  Burmistrza  Marek Witek zapytał,  czy za  pośrednictwem OCRG możemy mieć

ocenione potencjalne tereny?

Pan P. Dancewicz odpowiedział, że tak, pracownicy OCRG przyjadą, obfotografują, ocenią.

Poza  tym samorząd  województwa  opolskiego  nabył  udziały  w  Wałbrzyskiej  Specjalnej  Strefie

Ekonomicznej, ale musi wprowadzić wartości, żeby mógł zabierać głos w Spółce. 

Radny  P.  Gaida  spytał  o  różnice  między  Katowicką  Specjalną  Strefą  Ekonomiczną,  
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a Wałbrzyską  Specjalną Strefą Ekonomiczną?

Pan P. Dancewicz odpowiedział, że obie strefy działają na takich samych zasadach, jednak

więcej  terenów  woj.  opolskiego  jest  w  Wałbrzyską  SSE,  natomiast  Dobrodzień  jest  dobrze

skomunikowany z  Katowicką  SSE. Najbliższa strefa to Lubliniec, Olesno, Strzelce Op. Najlepiej

umówić się na spotkanie w celu omówienia szczegółów. OCRG jest instytucja niezależną od stref,

daje obiektywne wsparcie.

Radny G. Kukowka spytał czy najlepiej przygotować informacje o terenach i umówić się na

spotkanie?

Pan P. Dancewicz  odpowiedział,  że tak i jak będzie sygnał to odpowiedni pracownicy z

OCRG przyjadą.

Punkt 2.

Komisja  po  zapoznaniu  po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem  w  sprawie  możliwości  zbycia

działki  pod  farmę  fotowoltaniczną  na  nieruchomości  numer  2377  k.m.  1  o  pow.  2,2644  ha.

zaproponowała, aby wydzierżawić w/w działkę na okres 25 lat za kwotę wywoławczą do przetargu

nieograniczonego13 000,00 zł /rok + VAT. 

Punkt 3. 

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na podział działki  nr

2610  k.m.1  obręb  Dobrodzień oraz  na  sprzedaż  powstałej  działki  po  podziale  w  przetargu

nieograniczonym, jednogłośnie wyraziła zgodę na podział działki oraz na jej sprzedaż po podziale

w przetargu nieograniczonym.

Punkt 4. 

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody i określenia czynszu

dzierżawnego, zaproponowała by wyrazić zgodę na dzierżawę działek pod ogródek piwny 

w Dobrodzieniu  na  okres  od  01  maja  do  30 września  2014  r.  Komisja  zaproponowała  kwotę

czynszu dzierżawnego w wysokości 550,00 zł + VAT  + opłaty na energię elektryczną miesięcznie.

Punkt 5.

Komisja po zapoznaniu się z  wnioskiem  Nasycalni  Podkładów w Pludrach o wyrażenie

zgody  na  przejęcie  działek  177/12  oraz  1600/357   stanowiących ulicę  Tartaczną  w  Pludrach,

wyraziła zgodę na przejęcie działek, jednak ostateczną decyzję podejmie po rozmowach, w sprawie

warunków na jakich miałoby się to przejęcie odbywać. Komisja zdaje sobie sprawę z kosztów jakie
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będzie  musiała Gmina  ponieść  w  wyniku  przejęcia  w/w  drogi,  jednak  wnioskodawca

zapewnia o zdolności partycypowania w kosztach budowy/ remontu ulicy Tartacznej.

Punkt 6.

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem  w sprawie określenia czynszu dzierżawnego na  

3 letni  okres  działek  nr  619,1241,1664 po podziale  działki  numer  1664/1,1664/5  k.m.  1 obręb

Dobrodzień, zaproponowała by działkę nr 619 o powierzchni 0,6022 ha wydzierżawić za 200,00 zł.,

a działki 1241,1664 po podziale działki numer 1664/1,1664/5 k.m. 1 obręb Dobrodzień za 800,00

zł.

Punkt 7.

Komisja  po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem  w  sprawie  wyrażenia  zgody  oraz  określenia

czynszu dzierżawnego na 3 letni okres działki numer 994 k.m. 1 obręb Dobrodzień, zaproponowała

by w/w działkę wydzierżawić za 300,00 zł.

Punkt 8.

Komisja  po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem  w  sprawie wyrażenia zgody  oraz  określenie

czynszu dzierżawnego na 3 letni okres działek nr 1308,1793 po podziale 1793/1; 1794 po podziale

1794/1; 1733 po podziale 1733/1, 1733/5, 1255 k.m. 1 obręb Dobrodzień, zaproponowała aby:

• działkę 1255 o powierzchni   0,2934 ha wydzierżawić za 150,00 zł., 

• działki  1733  po  podziale  1733/1,  1733/5  o  pow.  10,9245  ha    wydzierżawić  za 

2 300,00 zł., 

• działki  1308,  1793 po podziale  1793/1 o pow. 6,6588 ha,  1794 po podziale  1794/1  

o pow. 0,6507 ha; suma : 8,4000 ha,  wydzierżawić za 2 000,00 zł. 

Punkt 9.

Komisja po zapoznaniu się z  możliwościami zagospodarowania  działek o   numerze 147  

i  146 k.m. 1 obręb Dobrodzień,  zaproponowała,  aby w związku z tym, że właściciel  za późno

zwrócił  się  z  chęcią dalszej  dzierżawy gruntu,  wydzierżawić działkę  od 1 stycznia 2014 r.  do

zebrania zbiorów tj. do 30 września 2014 r. za kwotę 400,00 zł,  a następnie skierować sprawę do

ponownego rozpatrzenia na komisji.

Punkt 10.

Komisja  po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem  w  sprawie określenia  ceny  wywoławczej  do
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przetargu nieograniczonego dotyczącego działek numer392/81 k.m 32 w Bzinicy Starej,  307/39

k.m.  2  w  Turzy,  57  k.m.  1  w  Dobrodzieniu,   107  k.m.  3  w  Makowczycach,  zaproponowała

następujące kwoty: 

• 392/81 k.m 32 w Bzinicy Starej – 50 000,00 zł

• 307/39 k.m. 2 w Turzy – 49 000,00 zł.

• 57 k.m. 1 w Dobrodzieniu – 18 000,00 zł.

• 107 k.m. 3 w Makowczycach – 35 000,00 zł.

Punkt 11.

Przewodniczący Komisji przedstawił następujące projekty uchwał celem zaopiniowania:

• w sprawie zmiany Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w roku 2014.

Inspektor  Liliana  Adamska  wyjaśniła,  iż  powodem wprowadzenia  zmian  do  „Programu

opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi…”  jest  wszczęte  postępowanie  nadzorcze  Urzędu

Wojewódzkiego wobec uchwały Nr XXXII/304/2014 z dnia  17.03.2014 r.  w sprawie  przyjęcia

„Programu opieki…”.

W związku z powyższym wprowadzono następujące zmiany:

1. w  § 5 pkt 3 kwestionowanej uchwały był zapis, iż bezdomne zwierzęta po odłowieniu

trafią do schroniska bądź do przygabinetowego hotelu. Zmieniono na zapis: „Odłowione zwierzęta

zostaną  niezwłocznie  przewiezione  i  umieszczone  w  przygabinetowym  hotelu…do  czasu  jego

przekazania do schroniska dla bezdomnych zwierząt,  chroniąc je przed niekorzystnymi dla nich

czynnikami atmosferycznymi”.

2. w § 6 wykreślono zapis: „Wydanie zwierzęcia można uzależnić od pokrycia poniesionych

przez  Gminę  kosztów  związanych  z  odłowieniem,  opieką  weterynaryjną,  przewiezieniem  

i  umieszczeniem zwierzęcia w schronisku”.

3.  § 14 uściślono o zapis, iż wykonanie zabiegów określonych w  § 8,  § 10 dodano  § 11

wskazujący gospodarstwo rolne zapewniające miejsce dla zwierząt gospodarskich.

Burmistrz  Róża  Koźlik wyjaśniła,  iż  Wojewoda  Opolski  zamierzał  uchylić  wskazaną

uchwałę, powstrzymał się jednak od podjęcia takiej decyzji, gdyż został poinformowany pisemnie,

że uchybienia zostaną zmienione na najbliższej sesji zaplanowanej na 28 kwietnia b.r.

Następnie projekt uchwały po zmianie poddano głosowaniu.
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Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali:  Cholewa Bartosz,  Czapla Paweł,  Gaida Piotr,

Gasch Erwin, Karpinski Damian, Kasprzyk Jadwiga, Kukowka Gabriel,  Miosga Irena, Ochman-

Lizurek Małgorzata.

• w sprawie  wprowadzenia  na terenie  Gminy Dobrodzień programu wspierającego

rodzinę i seniora.

Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Klaudia Tkaczyk przedstawiła

na  czym  ma  polegać  w/w  program.  Przystąpić  do  niego  mogą  wszyscy  zainteresowani

przedsiębiorcy np.: fryzjerzy, optycy, ośrodki szkolenia kierowców, kwiaciarnie, sklepy odzieżowe  

i wiele innych, którzy w ramach programu będą udzielać ustalone przez siebie zniżki na określony

asortyment lub usługi dla osób korzystający z opolskiej karty rodziny i seniora. Poza tym, będzie to

również promocja dla danego przedsiębiorcy, firmy- ogólnie dla partnera OKRiS, ponieważ nazwa

jego zakładu, firmy, sklepu  będzie umieszczona   na stronie internetowej. 

Przewodniczący  Rady  Damian  Karpinski  zapytał,  czy  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  

i  Mieszkaniowej  w  Dobrodzieniu  może  przystąpić  do  tego  programu proponując  np.  w  każdy

czwartek dodatkową zniżkę na przejazd autobusem dla seniorów?

Dyrektor Kaludia Tkaczyk odpowiedziała, że jest taka możliwość, ale oferta jest zależna od

oferenta, w tym przypadku ZGKiM  może byś partnerem OKRiS i   ustalić % zniżki. Poza tym,

każdy partner  otrzyma  znaczek, informujący, iż jest partnerem programu, oprócz tego będzie też

informacja na stronie internetowej o partnerach programu.

Przewodniczący Rady Damian Karpinski  zapytał,  czy usługodawcy mogą być  jedynymi

partnerami programu?

Dyrektor Klaudia Tkaczyk wyjaśniła, że oprócz instytucji kultury partnerami mogą, a nawet

powinne  zostać podmioty gospodarcze np. stolarze oferując zniżkę 5% czy 10% na kuchnię pod

wymiar. Poza tym, można proponować inną zniżkę dla seniora, a inną dla rodziny. Opolska Kart

Rodziny i  Seniora będzie jedna. Na pierwszej str. będzie napis Opolska Karta Rodziny i Seniora, na

drugiej str.  herb gminy Dobrodzień,  imię i nazwisko rodzica oraz dzieci.  Dla gminy Dobrodzień

Burmistrz  proponuje wsparcie  dla  rodzin z  co najmniej  trójką dzieci.Kart  będzie tyle  ile osób  

w rodzinie. Karta będzie ważna dla dzieci do 18 r. życia , natomiast osoby, które ukończyły 65 r.ż,

nie muszą wyrabiać karty, wystarczy okazanie dowodu osobistego. Termin otrzymania karty wynosi

ok. miesiąca od momentu złożenia wniosku. Wnioski składa się w MGOPS w Dobrodzieniu.

Inauguracja  programu Opolskiej Karta Rodziny i Seniora nastąpi w połowie maja 2014 r. 

w Opolskiej Filharmonii z udziałem prezydenta  RP  Bronisława Komorowskiego.  
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Reasumując:

-  rodziny  z  dwójką  dzieci  będą  korzystały  z  ulg  proponowanych przez partnerów

Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego,

- rodziny z trójką dzieci będą korzystały z ulg proponowanych przez partnerów Opolskiego

Urzędu  Marszałkowskiego, ale także z ulg proponowanych przez partnerów Urzędu Miejskiego  

w Dobrodzieniu.

Ogólnie można powiedzieć, że będzie jedna karta i na jej podstawie będziemy korzystać  

z dwóch programów (rodzajów ulg) marszałkowskiego i gminnego.

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.

• w  sprawie  przyjęcia  środków  z  Funduszu  Spójności  przez  Gminę  Dobrodzień  

i  przyjęcia  do   realizacji  projektu  „Plan  gospodarki  nisko  emisyjnej  dla  Gminy

Dobrodzień”.

Burmistrz  Róża  Koźlik  poinformowała,  że  została  przydzielona  dotacja  na  realizację

projektu „Plan gospodarki nisko emisyjnej dla Gminy Dobrodzień”. Pracownik Urzędu Pan Adrian

Dyllong był na negocjacjach warunków umowy w Warszawie, natomiast podjęcie uchwały w tej

sprawie jest wymogiem niezbędnym przy realizacji w/w projektu. Skorzystać z tego projektu mogą

wyłącznie obiekty użyteczności publicznej m.in.: DOKiS, kryta pływalnia itd.

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.

• regulaminu nadawania odznaki „ Srebrna Róża Dobrodzieńska”.

 Sekretarz Waldemar Krafczyk poinformował, że na wniosek radnego została wprowadzona

zmiana  do  regulaminu   nadawania  odznaki  „Srebrna  Róża  Dobrodzieńska”.  Odznaka  będzie

przyznawana nie częściej niż raz na okres kadencji rady  i będzie  wręczana podczas „Otwarcia Dni

Dobrodzienia”.  Odznaka  „Srebrna  Róża  Dobrodzieńska”  będzie  przyznawana  w  ostatnim  roku

kadencji.
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Następnie projekt uchwały po zmianie 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.

• ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie 

zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych 

przewozach  pasażerskich na terenie Gminy Dobrodzień.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Dariusz Dykta poinformował,

że  proponowane  na  dzisiejszej  Komisji uregulowania  były  już  wcześniej objęte  zarządzeniami

Burmistrza  Dobrodzienia,  obecnie  zostały  przeniesione  do  projektów uchwały.  Przedstawił

obowiązujące  ceny  biletów  miesięcznych  za  przewóz  dzieci  oraz  wyjaśnił  kogo  obowiązują

poszczególne  uprawnienia  do  ulg.  Na  końcu  dodał,  że  w/w  uregulowania  obowiązują  we

wszystkich  środkach  transportu  publicznego  w gminnych  przewozach   pasażerskich  na  terenie

Gminy Dobrodzień.

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.

• uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego, publicznego

transportu zbiorowego.

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.

• przyjęcia regulaminu usług przewozowych dla gminnego transportu zbiorowego.

Następnie projekt uchwały poddano głosowaniu.
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Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali:  Cholewa Bartosz,  Czapla Paweł,  Gaida Piotr,  Gasch

Erwin, Karpinski Damian, Kasprzyk Jadwiga, Kukowka Gabriel, Miosga Irena, Ochman-Lizurek

Małgorzata.

• zamiaru lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii

na terenie Gminy Dobrodzień.

Burmistrz  Róża  Koźlik,  przedstawiła  sprawę  budowy  wiatraków.  Poinformowała,  że

Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło odmowną decyzję w sprawie budowy wiatraków do

ponownego rozpatrzenia.  Na nowo należy wszcząć  postępowanie.  SKO podważyło  niezbadanie

raportu  oddziaływania  na  środowisko,  głównie chodzi  o  to,  że  protesty  mieszkańców  nie  są

podstawą do wydanie decyzji negatywnej. Uchwała określająca odległość budowy wiatraków od

zabudowań może być jednym z zabezpieczeń przed kontrowersyjną inwestycją.

Następnie projekt uchwały poddano głosowaniu.

Projekt  uchwały  pozytywnie  zaopiniowali:  Cholewa  Bartosz,  Czapla  Paweł,  Gasch  Erwin,

Karpinski  Damian,  Kasprzyk  Jadwiga,  Kukowka  Gabriel,  Miosga  Irena,  Ochman-Lizurek

Małgorzata.

Wstrzymał się od głosu :  Piotr Gaida

Punkt 12.

Burmistrz Róża Koźlik przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień

za 2013 rok, które stanowi załącznik do protokołu

 Radni pozytywnie zaopiniowali przedstawione sprawozdanie.

Punkt 13.

Burmistrz  Róża  Koźlik  poinformowała,  że  została  wydana  negatywna  decyzja

środowiskowa  w sprawie wybudowania sortowni - paliwa alternatywne.

Radca Prawny Andrzej Pawełczyk  przy okazji  wyjaśnił,  że firma  Makpol po otrzymaniu

odmownej  decyzji  złożyła  wniosek  do  Sądu  o  zawezwanie  do  próby  ugodowej  dotyczącej

odszkodowania.  Do  ugody  jednak  nie  doszło.  Teraz  będzie  toczyło  się  postępowanie

administracyjne o wydanie decyzji środowiskowych.

Burmistrz  Róża  Koźlik  poinformowała,  że  złożony  został  wniosek o  dofinansowanie

remontu budynku zaplecza  socjalnego na stadionie miejskim w Dobrodzieniu. Wniosek przeszedł
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pozytywnie wstępną ocenę. 

Burmistrz Róża Koźlik poinformowała, że będzie składany wniosek o pozyskanie środków

na  budowę kanalizacji  przy  ul.  Opolskiej,  zadanie  trzeba  rozliczyć  do  końca  czerwca  2015  r.

Zadanie będzie wprowadzone do wieloletniej  prognozy finansowej,  należy jeszcze  w tym roku

ogłosić  przetarg.  W  związku  z  powyższym  istnieje  pytanie  czy  ulica  Opolska   ma  pozostać

dwukierunkowa jak dotychczas czy jednokierunkowa od ul. Cmentarnej do Rynku?

Zdaniem radnych obecnych na komisji ulica Opolska powinna być jednokierunkowa.

Burmistrz  Róża  Koźlik  poinformowała,  że  znalazł  się  sponsor  na  wymianę  drzwi

wejściowych  wraz  z  oszkleniem  przedniej  ściany.  Sponsor  zaproponował  połowę  wycenionej

kwoty,  ta zaś wynosi ok.  25 000,00 zł,  pozostałą część  Burmistrz proponuje,  aby sfinansować 

z budżetu Gminy. Dodatkowo, Pani Dyrektor DOKiS- u pozyskała sponsora na farby i gładzie, aby

wyremontować pomieszczenie po byłej kawiarni, natomiast za remont instalacji elektrycznej trzeba

zapłacić.

Radny  P.  Czapla  przekazał  obawy  mieszkańców  Główczyc  w  związku  z  wydaniem

pozytywnej decyzji dla inwestycji p. Placzyńskiego. Czy mieszkańcy mogą coś zrobić jeszcze w tej

sprawie, skoro ciągle nie zgadzają się z tą decyzją?

Burmistrz Róża Koźlik odpowiedziała, że rola Urzędu w tej sprawie się skończyła.

Radny B. Cholewa zgłosił interpelacje z zakresie:

– dziura na ulicy Topolowej przed blokami.

– zużyta pokrywa studzienki kanalizacyjnej koło poczty, na ul. Piastowskiej.

 Radna J. Kasprzyk zgłosiła problem budynku byłego  Młyna, który jest w fatalnym stanie,

brak  okien,  tynk leci  ze  ścian,  istnieje  obawa,  że  budynek się  zawali.  Poprosiła  jednocześnie  

o zobowiązanie kogoś do zabezpieczenia tego budynku.

 Przewodniczący Rady, zaproponował, aby zgłosić ten problem do Nadzoru Budowlanego,

wówczas zostanie poinformowany o tym fakcie Likwidator RSP (budynek byłego młyna jest w jego

zarządzie) i będzie musiał coś z tym budynkiem zrobić.

Radna M. Ochman- Lizurek, zapytała kiedy będą remontowane drogi?

Burmistrz  Róża  Koźlik,  odpowiedziała,  że  po  długim  weekendzie.  Prace  na  remonty

13



cząstkowe wygrała firma Zakład Usługowo-Budowlany Henryk Fonfara. 

Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Przewodniczący Komisji

Paweł Czapla
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