
Rada Miejska
w Dobrodzieniu

Protokół

z posiedzenia Komisji  ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, 
Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą na posiedzeniu, które 
odbyło się w dniu 02 lipca 2014 roku.

Otwarcia posiedzenia komisji dokonał Przewodniczący Komisji Pan Paweł Czapla.

Radny Damian Karpinski zaproponował, by po wizytacji fermy norek dokonać także wizytacji 
miejsc, gdzie proponowana jest budowa nowych ferm norek w Rędzinie i Klekotnej.

Powyższą propozycję poddano głosowaniu i przyjęto jednogłośnie.

Porządek posiedzenia:

1/ Zaopiniowanie wniosku w sprawie wydzierżawienia działki nr 2684 k.m.1, położonej w 
Dobrodzieniu oraz określenia czynszu dzierżawnego.

2/ Określenie możliwości zagospodarowania działek  numer 2502, 2498, 2496, 2469, 2353, 2354, 
2631, 2633, 2636, 2639 k.m.1 położonych w Dobrodzieniu.

3/ Określenie możliwości zagospodarowania działek położonych w Bzinicy Nowej o numerze 
213/32 oraz 299/32.

4/ Przekazanie gruntu w użytkowanie wieczyste najemcom budynków po byłym RSP „Jedność” w 
Dobrodzieniu.

5/ Zaopiniowanie wniosku w sprawie użyczenia działki o numerze 699/137 położonej w 
Szemrowicach dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemrowicach.

6/ Sprawy różne:
− wizytacja fermy norek,
− wyjazd do Rędziny i Klekotnej – miejsc  wnioskowanych pod budowę fermy norek.

Punkt 1.

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie wydzierżawienia działki nr 2684 położonej w 
Dobrodzieniu, o powierzchni 0,3904 ha zaproponowała, by wniosek zaopiniować pozytywnie.
Komisja zaproponowała kwotę czynszu dzierżawnego w wysokości 130,00 zł netto+ 23% VAT / 
miesięcznie, łącznie z ceną za wykonanie operatu szacunkowego.

Punkt 2.

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie wydzierżawienia działek o numerach 2631, 
2633, 2636, 2639  o łącznej powierzchni 1,2246 ha położonych w Dobrodzieniu zaproponowała, by 
wniosek zaopiniować pozytywnie.
Komisja zaproponowała kwotę czynszu dzierżawnego w wysokości 135,00 zł / ha plus  82,00 zł z 
tytułu opłaty  za wykonanie operatu szacunkowego.
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1,2246 ha x 217,00 = 266,00 zł netto.
Umowa zostanie  zawarta na okres od 1 stycznia do 30 września 2014 roku.  

Komisja  po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie wydzierżawienia działek o numerach 2502, 
2498, 2496, 2353, 2354 o łącznej powierzchni 5,7549 ha położonych w Dobrodzieniu 
zaproponowała, by wniosek zaopiniować pozytywnie.
Komisja zaproponowała kwotę czynszu dzierżawnego w wysokości 135,00 zł / ha +  82,00 zł  z 
tytułu opłaty  za wykonanie operatu szacunkowego.
5,7549 ha x 217,00 = 1.249,00 zł netto 
Umowa zostanie zawarta na okres od 1 stycznia do 30 września 2014 roku.

Punkt 3.

Komisja  po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie wydzierżawienia działek o numerach 213/32 i 
299/32 o łącznej powierzchni 1,2201 ha położonych w Bzinicy Nowej zaproponowała, by wniosek 
zaopiniować pozytywnie.
Komisja zaproponowała kwotę czynszu dzierżawnego w wysokości 135,00 zł / ha + 82,00 zł  z 
tytułu opłaty  za wykonanie operatu szacunkowego.
1,2201 ha x 217,00 = 265,00 zł netto. 
Umowa zostanie zawarta na okres od 1 stycznia do 30 września 2014 r.  

Punkt 4.

Zastępca  Burmistrza  Marek  Witek  przypomniał,  że  na  posiedzeniu  komisji  był  już  temat 
poświęcony Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej i sprawom jej likwidacji.
Poinformował,  że  odbyło  się  spotkanie  z  lokatorami  mieszkań,  które  kiedyś  były  w 
administrowaniu  RSP a  gdzie  gmina  jest  właścicielem gruntów.  Lokatorzy  w  tych  budynkach 
mieszkają kilkadziesiąt już lat.
Chcemy to rozwiązać w sposób łagodny. Gmina może wykupić te budynki i sprzedać w drodze 
przetargu albo może potraktować te mieszkania podobnie jak mieszkania komunalne i oddać grunt 
w użytkowanie wieczyste. RSP może odsprzedać swoje nakłady lokatorom a oni wystąpią do gminy 
o przekazanie gruntu w użytkowanie wieczyste.

Punkt 5.

Komisja  po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Szemrowicach,  która 
zwróciła  się  z  prośbą  o  użyczenie  działki  nr  699/137  położonej  w  Szemrowicach  przy  ul. 
Strażackiej,  która  zostanie  wykorzystana  do  bieżącej  działalności  statutowej  wynikającej  z 
przepisów  o  ochronie  przeciwpożarowej,  jako  plac  ćwiczeń  dla  członków  jednostki  oraz 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, zaproponowała, by wniosek zaopiniować pozytywnie.

Punkt 6.

1/ Radna J. Kasprzyk poruszyła temat stanu drogi przy ul. Lublinieckiej do którego odnieśli się Pani 
Burmistrz  i  Zastępca  Burmistrza.  Wyjaśnili  sprawę  dotyczącą  łatania  dziur,  wybetonowania 
studzienek.

2/ Na pytanie radnego D. Karpinskiego, który zapytał na jakim etapie jest łatanie dziur, czy firma 
ma ustalony harmonogram prac, pan J. Zajączkowski wyjaśnił, że firma zajmująca się wykaszaniem 
jest wzywana i wskazuje się jej zakres prac. 
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3/ Radny P. Gaida zapytał czy znane są już terminy remontu ul. Opolskiej oraz ile kosztuje zmiana 
ulicy Opolskiej na jednokierunkową.

Pani  Burmistrz  wyjaśniła,  że  przewidziana  jest  przebudowa  sieci  wodociągowej,  kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, w ul. Opolskiej do skrzyżowania z ul. Cmentarną. Po remoncie kanalizacji 
przewidziany jest remont rynku.
Ulica jednokierunkowa jest projektowana od ul. Cmentarnej do .rynku.

4/ Pani Burmistrz poinformowała, co się wydarzyło w sprawie budowy fermy norek od ostatniej  
sesji do dnia dzisiejszego: 

− wystąpiono do Gminy Pawonków  z zapytaniem czy mieszkańcy wyrażają niezadowolenie 
w  związku  z  powstałą  inwestycją  hodowli  norek.  Jeżeli  tak  to  w  jakim zakresie.  Czy 
niezadowolenie  mieszkańców  związane  jest  z  rozprzestrzenianiem  się  nieprzyjemnego 
zapachu czy z powodu innych czynników – brak odpowiedzi,

− wystąpiono do Ogólnopolskiego Towarzystwa Ptaków z prośbą o rozpoznanie i wydanie 
opinii  na temat fermy norek w Klekotnej,

− wystąpiono do firmy Eko-energo o uzupełnienie wniosku – Burmistrz przedstawiła treść 
odpowiedzi dot. Klekotnej.

− Odnośnie  fermy norek  w Rędzinie  inwestor  miał  uzupełnić  raport  złożony w RDOŚ w 
Opolu,  nie  dochował  terminu  i  stara  się  o  jego  przywrócenie.  W przypadku  odmowy 
prawdopodobnie  wystąpi  o  umorzenie  postępowania  w  sprawie  wydania  decyzji 
środowiskowej i złoży nowy wniosek, wtenczas nastąpi rozpoczęcie postępowania od nowa.

Radny G. Kukowka stwierdził, że jeżeli chodzi o Klekotną to inwestor miał czas na uzupełnienie 
wniosku.

Pan   E.  Zajonc  poinformował,  że  uzupełniono  wniosek  w  terminie,  ale  nie  jest  to  dla  nas 
wystarczające, nie jest jasne. Przy obsadzie  38 DJP nie podano ile będzie pawilonów, czy mniej niż 
11, jaki będzie przyrost norek, nie podano także powierzchni pawilonów, wysokości i  długości. 
Zostanie wysłane kolejne wezwanie do uzupełnienia wniosku. 

Radna J. Kasprzyk stwierdziła, że inwestor prowadzi już działalność w Gwoździanach i Lisowicach 
i doskonale zdaje sobie sprawę jaki będzie przyrost ( ilość wykoceń, urodzeń).

Członkowie komisji oraz pozostali radni wraz z Panią Burmistrz, Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem 
Gminy dokonali wizytacji dwóch ferm norek w miejscowości Gwoździany. Właściciel tej fermy 
udzielał  odpowiedzi na pytania zadawane przez radnych. Pracownik urzędu insp. Ewald Zajonc 
zapytał dlaczego tak lakoniczne jest uzupełnienie wniosku skoro mając 2 fermy doskonale znają 
parametry hodowli i mają te dane minimalne i maksymalne na podstawie kilkuletniej hodowli.  

Następnie udali się do miejscowości Rędzina i Klekotna celem wizytacji miejsc wnioskowanych 
pod budowę fermy norek. 

Na zakończenie  wizytacji  Pani  Burmistrz  zwróciła  się  z  zapytaniem czy ma  zlecić  wykonanie 
ekspertyzy dla Klekotnej i Rędziny.

W  głosowaniu  jawnym  10  radnych  było  „za”  zleceniem  wykonania  ekspertyzy,  2  radnych 
„wstrzymało się” od głosu. Nieobecnych radnych było 3. 
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Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący Komisji
Paweł Czapla
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