
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 8 października 2014 roku.

Porządek posiedzenia:

1. Rozpatrzenie wniosków o najem lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego.

2. Propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych.

3. Stan zaawansowania inwestycji związanych z odnową nawierzchni dróg w naszej gminie po 

wykonaniu kanalizacji na drogach powiatowych.

4. Podsumowanie funkcjonowania komunikacji Gminnej prowadzonej przez Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu.

5. Roczne sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za okres 

od 1 lipca 2013r. do 30 czerwca 2014r.

6.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

 przyjęcia „Gminnego Programu opieki nad zabytkami na lata 2014 -2017 dla gminy 

Dobrodzień.”,

 wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzień,

 podatku od środków transportowych.

7. 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 Zarządzeniem nr S.0050.96.2014 Burmistrza 
Dobrodzienia  z dnia 24 lipca  2014 r określono Program ułatwiania spłaty zadłużenia za czynsz w 
lokalach gminnych, osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Natomiast  Zarządzeniem nr S.0050.128.2014 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 września 2014 r.
określono wysokość  stawek czynszowych za najem lokali mieszkaniowych, wchodzących w  skład 
mieszkaniowego zasobu gminy  Dobrodzień. Obowiązująca stawka bazowa w wysokości 3,23 zł/ 
1m2 powierzchni użytkowej lokalu pozostanie bez zmian, z uwagi na trudną sytuację materialną 
większości lokatorów, gdyż podwyżka mogłaby spowodować zwiększenie się liczby rodzin, które 
mogą zaprzestać opłacanie czynszu na bieżąco lub w ogóle, co spowoduje zachwianie gospodarki 
finansowej ZGKiM.
  
Pani Krystyna Nowak poinformowała, że w ramach weryfikacji wniosków dokonano 6 skreśleń z
listy oczekujących, obecnie na liście oczekujących znajduje się 19 rodzin, w tym 5 na zamianę
lokalu mieszkalnego, 8 na lokal docelowy i 6 na lokal socjalny.             
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Następnie przedstawiła nowe wnioski o najem lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego celem
zaopiniowania przez komisję:

1/ JANIK  Mariusz - zam. Pludry, ul. Dworcowa 1/1 , 1 osoba  - NEGATYWNIE
2/ ORTMAN Natalia – zam. Pludry, ul. Dworcowa 2/2,  4 osoby – POZYTYWNIE
3/ JURCZYŃSKI  Jarosław – zam. Pludry, ul. Dworcowa 2/1, 4 osoby – NEGATYWNIE
4/ OKAJ Tomasz – zam. Dobrodzień, ul. Topolowa 1/13, - 1 osoba – NEGATYWNIE
5/ BEDNAREK Piotr – zam. Bzinica Stara, ul. Główna 30/2, 1 osoba – POZYTYWNIE na lokal
socjalny
6/ DYLLONG Jan – zam. Szemrowice, ul. Wiejska 26, 1 osoba – POZYTYWNIE na lokal socjalny
7/  WARZECHA  Zygmunt –  aktualnie  bez  miejsca  zameldowania  –  POZYTYWNIE na  lokal
socjalny, do realizacji w II kolejności 
8/  SZTUBA  Franciszek –  adres  kontaktowy  Bąki,  ul.  Dobrodzieńska  1,  1  osoba  (  prywatna
nieruchomość) - POZYTYWNIE na lokal socjalny
9/  SKROBISZ Angelika – zam.  Pludry, Os. Robotnicze 2/8, 5 osób, zamiana na większy lokal –
POZYTYWNIE
10/  CZAJA  Aniela – zam.  Dobrodzień, ul. Piastowska 39b – POZYTYWNIE, do realizacji w II
kolejności 
11/ WIĘDŁOCHA Piotr i Marta – zam. Bzinica Nowa, ul. Szkolna 9/3, 3 osoby, zamiana na lokal o
podobnym metrażu i wyposażeniu technicznym  - POZYTYWNIE
12/ OWCZAREK  Kornelia – zam. Dobrodzień, ul. Mickiewicza 5, 2 osoby – POZYTYWNIE
13/ BEDNAREK Dariusz – zam. Bzinica Stara, ul. Główna 30, 1 osoba – POZYTYWNIE na lokal
socjalny

Inspektor Krystyna Nowak poinformowała, że z powodu braku uzupełnienia wniosku p.  Witolda
Jureczko, Janusza Cyman i Ewy Różnickiej umorzono postępowanie.

Punkt 2.

Inspektor Krystyna Nowak przedstawiła propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych:

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

                     Propozycje zasiedleń:
1. Szczurek  Mariola  -  5 osób
2. Stupińska  Beata     -  3 osoby 

       2.   DOBRODZIEŃ , ul. Ks. Gładysza 14 – pokój, kuchnia, łazienka, powierzchnia użytkowa 
             35,33m2, ogrzewanie piecowe – DO REMONTU  i pozostawić jako rezerwę

       3.   DOBRODZIEŃ, ul. Piastowska 4/2 – pokój, kuchnia, łazienka, c.o., powierzchnia 
                       użytkowa 37,70m2   _ DO REMONTU

4. BZINICA STARA, ul. Główna 29 – lokal socjalny, 1 pokój, dostęp do wody i wc w
obrębie budynku.

         Propozycja zasiedlenia: DYLLONG Jan – 1 osoba 
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Punkt 3.

Burmistrz Róża Koźlik poinformowała, że inwestycja związana z odnową nawierzchni dróg w 
naszej gminie po wykonaniu kanalizacji na drogach powiatowych związana jest z budową sieci 
kanalizacji deszczowej wraz z chodnikami w miejscowościach Szemrowice i Warłów. 
Przebudowano drogę w Warłowie, wartość inwestycji wyniosła 1.535.293,12 zł z czego 50% 
zostało sfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Oleśnie.

Punkt 4.

Dyrektor  ZGKiM  Dariusz  Dykta  poinformował  o  funkcjonowaniu  komunikacji  Gminnej
prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Komunikacja gminna funkcjonuje od września 2013 roku w formie transportu otwartego, z którego
może każdy skorzystać kupując bilet. Każdego dnia tabor komunikacji gminnej pokonuje 500 km
co daje miesięcznie 10.000 kilometrów.
Tabor  komunikacji  stanowią:  mercedes  Benz  (19  miejsc  +  kierowca),  autobus  gimbus  (44
miejsca+kierowca),  autobus MAN  (  44 miejsca siedzące + 51 stojących),  autosan (  39 miejsc
siedzących + kierowca).
Dyrektor Dykta poinformował, że obsługują 4 trasy:

1. – Dobrodzień – Bzinica-  Kolejka – Pludry – Pietraszów i powrót
2. - Dobrodzień w stronę Gosławic – Główczyce – Zwóz i powrót
3. - ul. Solna w Dobrodzieniu – Ligota Dobrodzieńska – Turza – Myślina-Dąbrowica i powrót

            przez Bzionków,
      4. - Klekotna – Rzędowice i powrót przez Bzionków do Dobrodzienia,

W okresie 10 miesięcy sprzedano 1955 biletów  jednorazowych za kwotę 7 376,16 złotych.
W sprzedaży bezgotówkowej  (  dzieci  uprawnione)   i  systemie  gotówkowym sprzedano  3  359
biletów za okres 10 miesięcy.

Dyrektor Dykta poinformował, że od 1 września 2014 roku obniżono ceny biletów i tak :
- do 4 km bilet kosztował    3,20 zł        obecnie kosztuje  2,50 zł
- od 4 km do 6,9 km            3,90 zł                                     3,00 zł
- od 7 km do 9,900m           4,70 zł                                     3,50 zł

Na pytanie radnego Eugeniusz Korzyniewskiego jaka jest kwota ze sprzedaży biletów za okres 10
miesięcy, Dyrektor Dariusz Dykta poinformował, że ze sprzedaży biletów jednorazowych  jest to
kwota 7.376,00 złotych. Natomiast ze sprzedaży bezgotówkowej jest to kwota 198 208,00 złotych +
dopłata z gminy w wysokości 225.369,00 złotych. Ze sprzedaży biletów miesięcznych w systemie
gotówkowym uzyskano kwotę 35 551,00 złotych.

Radny Eugeniusz Korzyniewski zwrócił się także z zapytaniem czy kwoty te pokrywają koszty
utrzymania komunikacji gminnej.

Dyrektor  ZGKiM  wyjaśnił,  że  tak  jest  wszystko  ułożone,  by  pokrywały  koszty  związane  z
przejazdem 100 000 km rocznie, zatrudnieniem pracowników oraz zakupem paliwa.

Następnie Dyrektor Dariusz Dykta udzielał informacji na zadawane pytania radnych.
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Punkt 5.

Dyrektor  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  Dariusz  Dykta  przedstawił
sprawozdanie z działalności zakładu za okres od 1 lipca 2013roku do 30 czerwca 2014 roku.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 6.

Wiceprzewodnicząca  komisji  Jadwiga  Kasprzyk  przedstawiła  projekty  uchwał  celem
zaopiniowania:

1/ w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zabytkami na lata 2014-2017 dla gminy
Dobrodzień,

Zastępca Burmistrza Marek Witek poinformował, że Program ma na celu:

a) włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych,
b) uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa
archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej;
c) zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania;
d) wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego;
e)  podejmowanie  działań  zwiększających  atrakcyjność  zabytków  dla  potrzeb  społecznych,
turystycznych  i  edukacyjnych  oraz  wspieranie  inicjatyw  sprzyjających  wzrostowi  środków
finansowych na opiekę nad zabytkami;
f) określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe
związane z wykorzystaniem tych zabytków;
g) podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad
zabytkami;
h) pomagać w podejmowaniu różnego rodzaju działań służących opiece nad zabytkami w rejonie
gminy Dobrodzień, program ma również skłonić do szerszej dyskusji o tym, jak wspólnie dbać o
zachowanie powierzonego nam dziedzictwa kulturowego, które jest  dobrem ogólnym i troska o
jego przetrwanie jest obowiązkiem każdego obywatela o każdej władzy;
i) wspólne zaangażowanie w realizacji programu pozwoli przywrócić blask wielu naszym zabytkom
którymi cieszyć się będą kolejne pokolenia.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Projekt  uchwały  pozytywnie  zaopiniowali:  Cholewa  Bartosz,  Czapla  Paweł,  Gasch  Erwin,
Grabiński Edward, Kasprzyk Jadwiga, Korzyniewski Eugeniusz, Miazga Tomasz

2/ w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzień 

Skarbnik Gminy Aniela Kniejska przedstawiła roczne stawki podatku od nieruchomości proponując
wzrost o 2% lub 3% a które przedstawiają się następująco:

1. od gruntów

Stawki z
2014r.

Stawki 
max na 
2015r

Wzrost

o 2,0 %

Wzrost

o 3,0 %
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a) związanych z 
prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu 
na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i 
budynków od 1 m2 
powierzchni

0,80 0,90 0,82 0,82

b) pod jeziorami, zajętych 
na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni 
wodnych od 1 ha 
powierzchni

( UWAGA zastosowano 
stawki maksymalne )

4,56 4,58

max

4,58

max

4,58

c) – pozostałych w tym 
zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej 
działalności pożytku 
publicznego przez 
organizacje pożytku 
publicznego od 1 m2 
powierzchni

0,30 0,47 0,31 0,31

 od budynków lub ich
części

a) mieszkalnych od 1m2 
powierzchni użytkowej 0,65 0,75 0,66 0,67

b) związanych z 
prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na 
prowadzenie działalności 
gospodarczej od 1 m2  
powierzchni użytkowej

20,47 23,13 20,88 21,08

c) zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w 
zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem
siewnym od 1 m2 
powierzchni użytkowej

10,75 10,80

max

10,80

max

10,80
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( UWAGA zastosowano 
stawki maksymalne )

d) zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w 
zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych od 
1 m2 powierzchni użytkowej

( UWAGA zastosowano 
stawki maksymalne )

4,68 4,70

max

4,70

max

4,70

e) – pozostałych w tym 
zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej 
działalności pożytku 
publicznego przez 
organizacje pożytku 
publicznego od 1 m2 
powierzchni użytkowej

4,50 7,77 4,59 4,64

3. od budowli od wartości 
określonej na podstawie art. 
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 
ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (Dz. U. z
2006r. Nr 121, poz. 844 – 
tekst jednolity z późn. zm)

2% 2% 2% 2%

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za propozycją podwyżki stawki obowiązującej w 2014 roku o 2% głosowali: Cholewa Bartosz,
Gasch Erwin, Kasprzyk Jadwiga, Grabiński Edward, Czapla Jerzy

Za  propozycją  podwyżki  stawki  obowiązującej  w  2014  roku  o  3%  głosowali:  Korzyniewski
Eugeniusz, Miazga Tomasz

3/ w sprawie podatku od środków transportowych

Skarbnik Gminy przedstawiła propozycje stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
przy podwyżce 2% i 3% stawki obowiązującej w 2014 roku.

Przyjmując podwyżkę stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 roku  o
2% projekt uchwały poddano głosowaniu

Projekt  uchwały  pozytywnie  zaopiniowali:  Cholewa  Bartosz,  Czapla  Paweł,  Gasch  Erwin,
Grabiński Edward, Kasprzyk Jadwiga, Korzyniewski Eugeniusz, Miazga Tomasz
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Projekty uchwał stanowią załącznik do protokołu.

Punkt 7.

W sprawach różnych:

1/  Radni  wnioskowali,  by  wystąpić  do  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  z  zapytaniem  czy  jest
możliwość zabezpieczenia środków finansowych w budżecie  na 2015 rok z przeznaczeniem na
wykaszanie poboczy w Gminie Dobrodzień przy drogach powiatowych przez Zakład Gospodarki
Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w  Dobrodzieniu.  Zapytanie  związane  jest  z  rozważaniem  przez
zakład zakupu wykaszarki.

2/ Radny Edward Grabiński poruszył sprawę klubu w Myślinie, przedstawiając zaistniały konflikt
pomiędzy  animatorem  osób  starszych  a  biblioteką.  Zwrócił  uwagę  na  brak  wody  oraz  brak
korzystania z ubikacji po przeprowadzonym remoncie przez animatora.
Zastępca Burmistrza Marek Witek wyjaśnił,  że jest to konflikt wewnątrz sołecki między trzema
osobami, który rzutuje na całe sołectwo.
Wyjaśnił, że był wykonany remont podczas którego zrobiono przedsionek wspólny i bez przeszkód
można dostać się do biblioteki. Zastępca Burmistrza rozmawiał z Dyrektor MGBP w Dobrodzieniu,
by rozważyła sprawę dostarczenia wody.
Dyrektor ZGKiM zobowiązał się rozeznać sprawę czy istnieje możliwość doprowadzenia wody do
biblioteki, tylko istnieje pytanie czy MGBP zapłaci za wykonaną usługę. 

3/  Radny Bartosz Cholewa wnioskował o wykoszenie wjazdu na teren byłego POM-u oraz o 
udrożnienie zamulonych studzienek przy ul. Piastowskiej w Dobrodzieniu oraz na skrzyżowaniu
ulic Kościuszki, Mickiewicza i Lublinieckiej.

4/ Na pytanie radnego Eugeniusza Korzyniewskiego czy jest już jakiś pomysł na zagospodarowanie
pomieszczeń,  które  kiedyś  zajmowało  pogotowie  ratunkowe,  Pani  Burmistrz  Róża  Koźlik
wyjaśniła, że jest zawarta umowa ze szpitalem w Oleśnie. W roku 2015 kończy się umowa z Firmą
Falk i dyrektor szpitala nie chce rozwiązywać tej umowy, gdyż planuje przystąpić do konkursu,
gdzie warunkiem jest posiadanie pomieszczenia.

5/ Radny Tomasz Miazga wnioskował o przycięcie gałęzi, by nie opadały na chodnik koło wieży
ciśnień i lecznicy zwierząt w Dobrodzieniu.

Radny Paweł Czapla przypomniał, że gmina dołożyła Ogródkom działkowym środki na wykonanie
nowego ogrodzenia, dołożyła tyle, by można było zrobić cały płot.
Radny Miazga stwierdził, że zrobiono ½ płotu.
Pani burmistrz na kolejnym posiedzeniu komisji poinformuje o zakresie prac.

6/ Radny Tomasz Miazga poruszył sprawę braku wody na cmentarzu komunalnym. Temat ten został
wyjaśniony przez Dyrektora ZGKiM.

7/  Radny  Paweł  Czapla  poinformował,  że  wskutek  zmiany  nawierzchni  drogi  na  obwodnicy
mieszkańcy skarżą się na wzmożony hałas, który jest szczególnie dokuczliwy w nocy.
Radny poinformował także o niewykoszonych rowach w kierunku Główczyc.

8/ Radna Jadwiga Kasprzyk wnioskowała o wyczyszczenie poboczy drogi przy ul. Lublinieckiej w
Dobrodzieniu na wysokości nr domu 48 i 58.
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Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Wiceprzewodnicząca Komisji
Jadwiga Kasprzyk
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