
Rada Miejska
w Dobrodzieniu

Protokół

z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa,
które odbyło się w dniu 23 października 2014 roku.

Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

1.Wyrażenie zgody na dzierżawę na okres 3 lat działek  nr 218, 219, 476, 481 k.m.1 położonych w

Dobrodzieniu.

2. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr 1533 k.m. 1 położonej w

Dobrodzieniu  oraz wyrażenie zgody na sprzedaż działki nr 1532 k.m. 1 położonej w Dobrodzieniu.

3.Wyrażenie  zgody na  sprzedaż  pasa  z  drogi  usytuowanej  na  działkach  nr  1350  i  1351  k.m.1

położonych w Dobrodzieniu.

4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

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

Dobrodzień,

 podatku od środków transportowych,

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

5. Sprawy różne.

Punkt 1.

Komisja   po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem  w  sprawie  wydzierżawienia  na  okres  3  lat  gruntu
położonego w Dobrodzieniu oznaczonego w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 218, nr
476, nr 481 i nr 219 o powierzchni 0,4574ha,  0,6022 ha,  0,5328 ha, 0,5018 ha zaproponowała, by
wniosek  zaopiniować  pozytywnie.  Komisja  zaproponowała  wysokość  czynszu  dzierżawnego  w
wysokości 600,00 złotych rocznie.

Punkt 2.

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w
prawo własności działki nr 1533 położonej w Dobrodzieniu oraz wykupu działki nr 1532 położonej
w Dobrodzieniu zaproponowała, by wniosek zaopiniować pozytywnie.

Punkt 3.

Komisja  po zapoznaniu  się  z  wnioskiem w sprawie sprzedaży pasa o szerokości  3,5m z drogi
usytuowanej na działkach nr 1350 i 1351 k.m.1 położonych w Dobrodzieniu zaproponowała, by
wniosek zaopiniować negatywnie.
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Punkt 4.

Przewodniczący Komisji Paweł Czapla przedstawił następujące projekty uchwał w sprawie:

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

Program, o których mowa  ma na celu, w szczególności:

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.

Radna Irena Miosga wniosła uwagi do przedstawionego programu w części dotyczącej zabytków
miejscowości Pludry.

Na pytania i wątpliwości radnych odpowiedzi udzielał Zastępca Burmistrza Marek Witek.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali:  Cholewa Bartosz,  Czapla Paweł,  Gaida Piotr,  Gasch
Erwin, Karpinski Damian, Kasprzyk Jadwiga, Ochmna-Lizurek Małgorzata

Wstrzymał się od głosu: Kukowka Gabriel, Miosga Irena

2/ podatku od środków transportowych

Pani Skarbnik wyjaśniła, że inflacja wynosi 2,3%.

Poinformowała, że przy wzroście stawki o 2% dodatkowy wzrost do budżetu wyniesie 2 741,00
złotych, natomiast przy wzroście stawki o 3% dodatkowy wzrost do budżetu wyniesie 4 111,00
złotych.

Następnie poddano głosowaniu stawki podatku od środków transportowych przy wzroście o 2% -

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali:  Cholewa Bartosz,  Czapla Paweł,  Gaida Piotr,  Gasch
Erwin, Karpinski Damian, Kasprzyk Jadwiga, Kukowka Gabriel, Miosga Irena, Ochman-Lizurek
Małgorzata
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3/ wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzień

Projekt uchwały w sprawie stawek podatku przy wzroście o 2% 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

Projekty uchwał stanowią załącznik do protokołu.

Punkt 5.

Sprawy różne.

1/ Na pytanie radnej Małgorzaty Ochman-Lizurek kiedy odbędzie się typowanie dróg do Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych,  Zastępca Burmistrza wyjaśnił,  że  na przyszły rok będzie tworzony
projekt i nowa Rada Miejska zajmie się typowanie dróg do FOGR-u.

2/ Radny Gabriel Kukowka powrócił do sprawy odszkodowania, o które zwrócił się pan Polak z
tytułu nieuchwalenia zmiany w planie miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

Zastępca Burmistrza i  Pani  Burmistrz  przypomnieli   najważniejsze  fakty związane z  procedurą
uchwalania  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  oraz  kwestie  dotyczące
propozycji złożonych przez Pana Henryka Polaka co do zamierzeń terenu. W pierwszej kolejności
inwestor  zamierzał  zrealizować  budowę  ośrodka  SPA  a  następnie  przekształcić  ofertę   na
budownictwo  domków jednorodzinnych. Z drugiej strony gmina byłaby zmuszona do zapewnienia
infrastruktury  technicznej.  Na  przeszkodzie  do  realizacji  wskazanych  wyżej  zamierzeń  stanęły
opracowania  ekofizjograficzne   dotyczące  tego  terenu.  Jednocześnie  interpretacja  przepisów w
zakresie  finansowania  zagospodarowania  przestrzennego  dopuszczała  możliwość
współfinansowania  planów.  Podobna  sytuacja  wystąpiła  w   związku  z  wydawaniem   decyzji
środowiskowej na budowę sortowni w Pludrach.

3/  Na pytanie radnej  Małgorzaty Ochman-Lizurek  co słychać  w sprawie  norek,  Pani  burmistrz
wyjaśniła, że do 10 listopada  br. zostało zawieszone postępowanie administracyjne.

Na tym posiedzenie Komisji  zakończono.

Przewodniczący Komisji
Paweł Czapla
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