
Rada Miejska
w Dobrodzieniu 

Protokół

z posiedzenia Komisji ds. Budżetu, Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, 
Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą, które odbyło się w 
dniu 10 września 2014 roku.

Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:
                                                                                           

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 przystąpienia Gminy Dobrodzień do projektu „ Kreatywna szkoła – Lubię to!,
 zmiany uchwały nr XXVI/194/2005 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 lutego 2005

roku w sprawie  regulaminu udzielania  pomocy materialnej  o  charakterze  socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobrodzień, 

 poparcia  działań  mających  na  celu  zahamowanie  wpływu  środków  finansowych
wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek
samorządu terytorialnego.

2. Wyrażenie zgody na dzierżawę działki numer 33 k.m. 4 obręb Warłów na okres 3 lat oraz
określenie wysokości czynszu dzierżawnego.

3. Wyrażenie zgody na dzierżawę działek o numerze 289 i 291 k.m. 1 obręb Dobrodzień na
okres 3 lat oraz określenie wysokości czynszu dzierżawnego.

4. Wyrażenie zgody na dzierżawę działki numer 513  k.m. 1 obręb Dobrodzień na okres 3 lat
oraz określenie wysokości czynszu dzierżawnego.

5. Wyrażenie zgody na sprzedaż działki numer 637 k.m. 1 obręb Dobrodzień.  
6. Wyrażenie zgody oraz określenie ceny wywoławczej na sprzedaż działki numer 2610/2 o

pow. 0,3022 ha  k.m. 1 obręb Dobrodzień w drodze przetargu nieograniczonego.
7. Wyrażenie zgody na dzierżawę działki numer 70 k.m. 2 obręb Warłów.
8. Wyrażenie zgody na dzierżawę działek o numerze 243/64, i 244/65 k.m. 6 obręb Bzinica

Nowa.
9. Wyrażenie zgody  na przekazanie  do dzierżawy działki  numer  880/4 -   Dla Wspólnoty

Mieszkaniowej Plac Wolności - Solna na okres 10 lat oraz określenie wysokości  czynszu
dzierżawnego.

10. Przekazanie działki numer 3108 w użytkowanie wieczyste RSP Jedność w Likwidacji. 
11. Wyrażenie zgody na sprzedaż mieszkań komunalnych przy ul. Opolskiej.
12. Wyrażenie zgody oraz określenie czynszu dzierżawnego na okres 3 lat działek nr 914/119 w

Gosławicach, 597/360 w Pludrach, 461/50 w Warłowie pod słupy przekaźnikowe dla firmy
WIECZOR-NET.

13. Omówienie współpracy z firmą P.H.U.”NORD” na posadowienie kontenerów do zbiórki
odzieży używanej.

14. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących

lokale mieszkalne położone w Dobrodzieniu,
 zmiany Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie,
 zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje

na terenie Gminy Dobrodzień.
11. Rozpatrzenie wniosku Wojewody Opolskiego o zmianę Studium uwarunkowań i kierunków
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Zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień.
12. Sprawy różne.

Pani Burmistrz Róża Koźlik poinformowała, że odbył się konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu
Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli.  Do konkursu przystąpiły 2 panie;  Bożena
Gaś i pani z Krasiejowa.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że pani Bożena Umiastowska przeszła na emeryturę ale poprosiła Ją, by
jeszcze trochę została i wprowadziła w zagadnienia wybraną w drodze konkursu panią dyrektor
Bożenę Gaś, która do tej pory była księgową w ZEAS-ie.

Punkt 1.

Przewodniczący Komisji Paweł Czapla przedstawił  projekty uchwał celem zaopiniowania:

Podpunkt 1.

Dyrektor  ZEASiP Bożena  Gaś  wyjaśniła,  że  Gmina  Dobrodzień  przystępuje  w  partnerstwie  z
Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w Opolu do realizacji projektu pn. „ Kreatywna
szkoła – Lubię to!” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

W ramach  projektu  odbędą  się  warsztaty  kreatywności,  super  pamięci  i  grafiki  komputerowej,
indywidualnie  i  grupowo  doradztwo  edukacyjno-zawodowe,  doradztwo  pedagogiczno-
psychologiczne, warsztaty kreatywnego nauczania oraz dla nauczycieli  warsztaty efektywnej pracy
z uczniem. 
W roku 2014 wkład niepieniężny wyniesie 2.600,00 zł ( wynajem pracowni komputerowej) oraz
wkład pieniężny w wysokości 17.400,00 zł.

Następnie przedstawiono projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Dobrodzień do projektu
„Kreatywna szkoła – Lubię to!” i poddano głosowaniu.

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

Podpunkt 2.

Dyrektor  ZEASiP Bożena Gaś,  wyjaśniła,  że  zweryfikowano kryterium dochodowe oraz kwoty
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Obecnie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów kryteria dochodowe dla osoby w rodzinie
ustalono  w wysokości  456,00  zł,  kwota  dochodu  z  1  ha  przeliczeniowego  ustalona  została  w
wysokości 250,00 zł.

Dyrektor  poinformowała  także,  że  do  uzyskania  stypendium szkolnego  zalicza  się  uczniów na
podstawie 3 grup dochodowych wg kryterium:
I grupa - dochody miesięczne na członka rodziny poniżej 250,00 zł;
II grupa -  dochody miesięczne na członka rodziny od 250,00 zł do 350,00 zł;
III grupa – dochody miesięczne na członka rodziny powyżej 350,00 zł.

Następnie przedstawiono projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały nr  XXVI/194/2005 Rady
Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy
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materialnej  o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobrodzień i
poddano go głosowaniu.

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

Na  posiedzenie  Komisji  przybyła  radna  Jadwiga  Kasprzyk,  która  wcześniej  poinformowała  o
swoim spóźnieniu.

Podpunkt 3.

Przedstawiono projekt uchwały w sprawie poparcia działań mających na celu zahamowanie 
wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz 
zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Skarbnik Gminy Aniela Kniejska wyjaśniła, że jest to apel do Rządu, żeby zwiększyć dochody 
samorządów.
Pani Skarbnik przedstawiła analizę dochodów z tytułu wpływów z:

 udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ( udział gmin wynosi 6,71% ),
 w 2012r. wpływy wynosiły: Plan 74.000,00 zł; Wykonanie 65.438,46 zł tj. 88,43%
 w 2013r. wpływy wynosiły: Plan 79.000,00 zł; Wykonanie 109.464,42 zł tj. 138,56%
 w 2014r. do 30.06.2014r.: Plan 100.000,00 zł; Wykonanie 20.194,19 zł tj. 20,19%

 udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych ( udział gmin wynosi 
39,34% ).

 w 2012r. wpływy wynosiły: Plan 3.766.343,00 zł; Wykonanie 3.661.800,00 zł tj.97,22%
 w 2013r. wpływy wynosiły: Plan 3.866.554,00 zł; Wykonanie 3.725.522,00 zł tj.96,35%
 w 2014r. do 30.06.2014r.: Plan 4.342.547,00 zł; Wykonanie 1.923.540,00 zł tj.44,30%

Projekt uchwały poddano głosowaniu w wyniku którego pozytywnie został  zaopiniowany przez
radnych: Cholewę Bartosza, Czaplę Pawła, Gaidę Piotra, Gascha Erwina, Karpinskiego Damiana,
Kasprzyk Jadwigę, Kukowkę Gabriela, Miosgę Irenę, Ochman-Lizurek Małgorzatę 

Projekty uchwał stanowią załącznik do protokołu.

Punkt 2.

Komisja  po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem  w  sprawie  wydzierżawienia  gruntu  położonego  w
Warłowie, oznaczonego w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 33, k.m. 4 o powierzchni
6.9054 ha stanowiącej własność gminy Dobrodzień zaproponowała, by działkę wydzierżawić na
okres 3 lat. Wysokość czynszu dzierżawnego – 1.300,00 złotych netto rocznie.

Punkt 3.

Komisja  po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem  w  sprawie  wydzierżawienia  gruntu  na  okres  3  lat,
położonego w Dobrodzieniu oznaczonego w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 289 i  nr
291,  k.m.1  o  powierzchni  0,8838  ha  zaproponowała,  by  wniosek  zaopiniować  pozytywnie.
Wysokość czynszy dzierżawnego 330,00 złotych / rocznie.

Punkt 4.
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Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie przedłużenia na okres 3 lat dzierżawy działki nr
513, k.m. 1, położonej w Dobrodzieniu, stanowiącej własność gminy Dobrodzień, zaproponowała,
by wniosek zaopiniować pozytywnie. Wartość czynszu dzierżawnego 350,00 zł + VAT / rok.

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie dzierżawy działki nr 513, stwierdziła, że w myśl
obowiązującej  uchwały Rady Miejskiej  w Dobrodzieniu pierwszeństwo w dzierżawie ma osoba
dzierżawiąca, która złożyła wniosek w terminie. Należy także poinformować wnioskodawcę, że nie
jesteśmy zainteresowani sprzedażą tej działki.

Punkt 5.

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie sprzedaży działki nr 637, k.m.1, o powierzchni
0,0175  ha,  położonej  w  Dobrodzieniu,  zaproponowała,  by  wniosek  zaopiniować  pozytywnie.
Sprzedaż  działki  nastąpi  w  drodze  bezprzetargowej.  Wartość  działki  5.000,00  złotych  netto  +
wartość operatu szacunkowego.

Punkt 6.

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie sprzedaży działki nr 2610/2, o powierzchni
0,3022  ha,  położonej  w  Dobrodzieniu  zaproponowała,  by  wniosek  zaopiniować  pozytywnie
Sprzedaż  nastąpi  w  drodze  przetargu  nieograniczonego.  Kwota  wywoławcza  68.000,00 złotych
netto + koszty operatu szacunkowego + koszty podziału działki w wysokości 1.845,00 złotych.

Punkt 7.

Komisja  po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem  w  sprawie  wydzierżawienia  działki  nr  70  k.m.2  o
powierzchni  0,2855  ha  położonej  w  Warłowie,  zaproponowała,  by  wniosek  zaopiniować
pozytywnie . Dzierżawa w drodze przetargu nieograniczonego.

Punkt 8.

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie wydzierżawienia działek nr 243/64 i nr 244/65,
które graniczą z gospodarstwem wnioskodawcy, położonych w Bzinicy Nowej, zaproponowała, by
działki wydzierżawić na okres 1 roku, wysokość czynszu dzierżawnego – 150,00 złotych /  rocznie.
Jednocześnie  należy  wystąpić  do  wnioskodawcy  z  zapytaniem  czy  nie  jest  zainteresowany
wykupem.
Komisja wnioskowała, by sprawdzić teren pod kątem starej remizy OSP.

Punkt 9.

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na okres 10 lat
do dzierżawy działki nr 880/4 Wspólnocie Mieszkaniowej Plac Wolności – Solna w Dobrodzieniu
na  okres  10  lat,  zaproponowała,  by  wniosek  zaopiniować  pozytywnie.  Wysokość  czynszu
dzierżawnego 2.800,00 zł + VAT + koszty operatu/ rocznie.

Punkt 10.

Zastępca Burmistrza Marek Witek poinformował radnych o zamiarze przekazania działki nr 3108
k.m.1 o powierzchni 1,7478 ha położonej  w Dobrodzieniu,  w użytkowanie wieczyste Rolniczej
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Spółdzielni Produkcyjnej w Likwidacji w Dobrodzieniu.

Punkt 11.

Komisja  po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  mieszkań
komunalnych przy ul. Opolskiej 25 w Błachowie zaproponowała, by wystąpić do mieszkańców z
zapytaniem  czy  są  zainteresowani  wykupem  zajmowanego  lokalu  mieszkalnego.  Jednocześnie
należy  poinformować  mieszkańców  o  obowiązujących  zasadach  wykupu  lokalu  mieszkalnego
zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej.

Radny Piotr Gaida opuścił salę posiedzeń.

Punkt 12.

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części gruntu
położonego w miejscowościach:

 Gosławice, oznaczonego w operacie ewidencji gruntów jako działka 914/119, k.m. 12
 Pludry, oznaczonego w operacie ewidencji gruntów jako działka 597/360, k.m.13
 Warłów, oznaczonego w operacie ewidencji gruntów jako działka 461/50, k.m. 68

zaproponowała, by wniosek zaopiniować pozytywnie.
Wysokość czynszu dzierżawnego 5,00 złotych +VAT/ za każdy słup miesięcznie.

Punkt 13.

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie wynajmu gruntów (1,3m2) których właścicielem
jest  Gmina  Dobrodzień,  zlokalizowanych  w  pobliżu  altan  śmietnikowych,  parkingów  itp.  z
przeznaczeniem na ulokowanie stabilnych i bezpiecznych kontenerów do zbiórki odzieży używanej,
zaproponowała,  by wniosek zaopiniować pozytywnie.  Wysokość czynszu dzierżawnego – 10,00
złotych netto za dzierżawę 1 pojemnika.

Radny Piotr Gaida powrócił na salę posiedzeń.

Punkt 14.

Przewodniczący Komisji przedstawił następujące projekty uchwał celem zaopiniowania:

 w sprawie  wyrażenia  zgody na  udzielenie  bonifikaty  od  ceny sprzedaży nieruchomości
stanowiących lokale mieszkalne;

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 zmiany Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie;

Sekretarz Gminy Waldemar Krafczyk poinformował, że Związek powstał w 1995 roku i jego celem
była ochrona dorzecza Małej Panwi i Jezior Turawskich. Na początku do związku należało 8 gmin
obecnie jest ich 7. Obecnie dla Gminy Dobrodzień jest na ukończeniu aktualizacja gminnego planu
gospodarki odpadami. Zmiana statutu została podyktowana zmianami przepisów i zastrzeżeniem
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ministra MAC, gdyż Związek nie może realizować tych samych zadań co gmina. Może je tylko
wspomagać lub wspierać.  Jest  także propozycja członków zarządu, by związek przekształcić  w
stowarzyszenie gmin i wówczas związek może realizować te same zadania co gmina.
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 zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących
nowe inwestycje na terenie Gminy Dobrodzień;

Burmistrz  Róża  Koźlik  wyjaśniła,  że  poprzednia  uchwała  w  sprawie  zwolnień  od  podatku  od
nieruchomości  obowiązywała  od  2008  roku  do  końca  2013  roku.  W  okresie  tym  udzielono
zwolnień od podatku od osób fizycznych i prawnych na kwotę 1 663 124,00 zł.
W roku 2014 udzielono zwolnień od podatku od osób fizycznych na kwotę 223 000,00  zł, a od
osób prawnych  na kwotę 80 000,00 zł.

Na pytanie radnego Gabriela Kukowki co słychać w sprawie strefy ekonomicznej, Burmistrz Róża
Koźlik  wyjaśniła,  że  konieczna  jest  zmiana  planu zagospodarowania  przestrzennego.  Burmistrz
zastanawia się, czy w przypadku zmiany nie należałoby też ująć strefy w Błachowie.

Pani Burmistrz zwróciła się z zapytaniem czy projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców skierować na sesję RM po wcześniejszym zaopiniowaniu przez
Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji. Wyjaśniła, że projekt został przygotowany w związku
z zapytaniami o tę uchwałę.

Radny  Bartosz  Cholewa  zastanawiał  się  czy  może  odstąpić  od  podejmowania  tej  uchwały  w
związku z możliwościami pozyskania środków z RPO.

Przewodniczący Rady Damian Karpinski wnioskował o podjęcie tej uchwały, gdyż uważa, że może
ona mieć wpływ na pozyskanie inwestora z zewnątrz.

Radny Piotr Gaida zaproponował, by podjąć uchwałę na okres 2 lat.

Radny Gabriel Kukowka stwierdził, że należy stworzyć warunki przedsiębiorcom i dać im szansę
rozwoju.

Zastępca Burmistrza Marek Witek stwierdził, że uchwała jest sygnałem, że gmina zrobiła krok w
kierunku przedsiębiorcy.

Przewodniczący Komisji Paweł Czapla stwierdził, że jest nowy sygnał, by przedsiębiorcy zaczęli
inwestować w gminie, innym czynnikiem jest stawka podatku od nieruchomości.

Następnie projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku dla przedsiębiorców realizujących nowe
inwestycje na terenie gminy Dobrodzień 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 

                                                                                                                                                             6



Projekty uchwał stanowią załącznik do protokołu.

Punkt 15.

Burmistrz Róża Koźlik poinformowała, że w dniu 7 lipca wpłynęło pismo Wojewody Opolskiego,
w którym wzywa Radę Miejska w Dobrodzieniu do uchwalenia  zmiany Studium uwarunkowań
i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Dobrodzień  w  zakresie  wprowadzenia
udokumentowanych obszarów złóż kopalin, dla których właściwy organ administracji geologicznej
przyjął  dokumentację  geologiczną  bez  zastrzeżeń  przed  dniem wejścia  w  życie  ustawy Prawo
geologiczne i górnicze w terminie do dnia 31 sierpnia 2014 roku.
Urząd  w odpowiedzi  na  powyższe  pismo wystąpił  o  prolongatę  i  wydłużenie  terminu  do dnia
30 września 2014 roku, co było spowodowane okresem wakacyjno-urlopowym radnych do końca
sierpnia 2014 r. i Wojewoda się przychylił do tej prośby.

Na pytanie radnych informacji udzielał inspektor Ewald Zajonc.

Radni na chwilę obecną postanowili nie podejmować działań uchwałodawczych zmierzających do
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrodzień
w zakresie  wprowadzenia udokumentowanych złóż kopalin złoża „ Bzionków” i „Główczyce”.

Burmistrz  Róża  Koźlik  powróciła  do sprawy budowy fermy norek.  Poinformowała,  że  w dniu
3 września wpłynęło pismo Nadleśnictwa Lubliniec wnoszące zastrzeżenia do drogi dojazdowej
oraz Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków o zawieszenie postępowania do 10 stycznia
2015 r.

Treść pism przedstawił inspektor Ewald Zajonc.

Przewodniczący Rady D.amian Karpinski zapytał czy jest możliwość odsunięcia o 2 miesiące.

Pani Burmistrz wyjaśniła, że był wniosek OTOP by chyba celowo odsunąć postępowanie, jeżeli
Rada              w ciągu 2 m-cy od daty zawieszenia nie podejmie uchwały to musimy wydać decyzję
o  warunkach  zabudowy  negatywną  lub  pozytywną.  Zawieszając  –  będzie  pytanie  dlaczego
zawieszamy                           na 2 miesiące.

Radny G. Kukowka stwierdził, że należy określić warunki o sposobie użytkowania, jeżeli inwestor
wystąpił  o  38  DJP to  nie  jest  przedsiębiorcą  tylko  rolnikiem,  a  grunty dalej  będą  użytkowane
rolniczo, gdyż hodowla norek jest działem specjalnym.

Burmistrz stwierdziła, że zastanawia się co jest lepsze wydanie decyzji negatywnej czy odmówienie
zawieszenia.

Radny G. Kukowka stwierdził, że jest wiele niewiadomych ale i wiele możliwości.

Punkt 16.

Sprawy różne.

1/ Skarbnik Gminy poinformowała, że na sesję Rady Miejskiej przygotowane zostały także projekty
uchwał w sprawie:
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- zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji „ Modernizacja budynku zaplecza
socjalnego  Stadionu  Miejskiego  w  Dobrodzieniu”  w  ramach  Programu  Rozwoju  Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013

Skarbnik  Gminy  Aniela  Kniejska  wyjaśniła,  że  kwoty  kredytów  i  pożyczek  zostały  ujęte  w
uchwałach  budżetowych,  przedstawiane  uchwały  są  uchwałami  intencyjnymi,  by  można  było
zaciągnąć kredyty i pożyczki.
Pani  Skarbnik  wyjaśniła,  że  proponuje  się  zaciągnąć  pożyczkę  na  wyprzedzające  finansowanie
operacji  „ Modernizacja budynku zaplecza socjalnego Stadionu Miejskiego w Dobrodzieniu” w
ramach  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata  2007-2013  w  roku  2014  do  kwoty
97.000,00 złotych.

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

-   zaciągnięcia  pożyczki  na  wyprzedzające  finansowanie  operacji  „  Przebudowa  sieci
wodociągowej,  kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej  w  ulicy  Opolskiej  do  skrzyżowania  z  ulicą
Cmentarną w Dobrodzieniu” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Skarbnik Gminy Aniela Kniejska wyjaśniła, że proponuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające
finansowanie operacji „Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, i  deszczowej w
ulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu” w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 do kwoty 526.122,10 zł  w tym roku 2014 do kwoty
50.000,00 zł, w roku 2015 do kwoty 476.122,10 zł.

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

-  zaciągnięcia  pożyczki  długoterminowej  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i
Gospodarki  Wodnej  w  Opolu  na  realizację  inwestycji  „  Przebudowa  sieci  wodociągowej,
kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej  w  ulicy  Opolskiej  do  skrzyżowania  z  ulicą  Cmentarną  w
Dobrodzieniu”

Skarbnik Gminy Aniela Kniejska wyjaśniła, że proponuje się zaciągnąć pożyczkę długoterminową 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z 
przeznaczeniem na realizację inwestycji „ Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej w ulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu”  do kwoty 
389.352, w tym:   
w roku 2014r. do kwoty 50.000,00 zł, a w 2015r. do kwoty 339.352,76 zł.
Spłata  pożyczki  nastąpi  w latach  2015-2019,  a  źródłem spłaty pożyczki  będą  dochody własne
Gminy Dobrodzień.

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

- zaciągnięcia kredytu długoterminowego
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Skarbnik Gminy Aniela Kniejska wyjaśniła, że proponuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy do
kwoty 430.000,00 zł  z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2014r. deficytu budżetu
gminy.
Spłata kredytu nastąpi w latach 2017-2020, a źródłem spłaty kredytu będą dochody własne Gminy
Dobrodzień.

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

- zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji

Skarbnik Gminy Aniela Kniejska wyjaśniła, że proponuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy do
kwoty  50.000,00  zł  na  realizację  inwestycji  pod  nazwą  „  Modernizacja  budynku  zaplecza
socjalnego stadionu miejskiego w Dobrodzieniu”.
Spłata kredytu nastąpi w latach 2016-2017, źródłem spłaty kredytu będą dochody własne Gminy
Dobrodzień.

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

-  zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji

Skarbnik Gminy Aniela Kniejska wyjaśniła, że proponuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy do
kwoty  490.000,00  zł  na  realizację  inwestycji  pod  nazwą  „  Przebudowa  sieci  wodociągowej,
kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej  w  ulicy  Opolskiej  do  skrzyżowania
 z  ulicą  Cmentarną  w  Dobrodzieniu”,  w  tym:  w  roku  2014  do  kwoty  190.000,00  zł,  
a w roku 2015 do kwoty 300.000,00 zł.
Spłata kredytu nastąpi w latach 2017-2020, źródłem spłaty kredytu będą dochody własne Gminy
Dobrodzień.

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

Projekty uchwał stanowią załącznik do protokołu.

2/ Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy Firma ATO zwróciła się z wnioskiem o rozbudowę
zakładu,  gdyż doszły go głosy o utrudnianiu  realizacji  nowej  inwestycji  dotyczącej  rozbudowy
zakładu.
Obecny na posiedzeniu inspektor Ewald Zajonc wyjaśnił, że właściciel firmy wystąpił z wnioskiem 
o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, później chciał rozbudowę i postawić halę około 
800m², ale nie było możliwości, gdyż plan miejscowy przewiduje tylko do 250 m², był podział 
działki i powstała nowa działka i możliwość postawienia budowli do 250 m² mimo, że budowla 
została „doklejona” do istniejącego budynku zakładu ale już na innej działce.

Pani Burmistrz wyjaśniła, że przedstawiciel firmy ATO będąc u niej w sprawie reklamy 
poinformował, że przyjdzie jeszcze, gdyż zamierza się rozbudować ale do tej pory się nie zgłosił.
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Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący Komisji
Paweł Czapla
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