
Rada Miejska
w Dobrodzieniu

Protokół Nr 1

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji
Gminy, które odbyło się w dniu 17 grudnia 2014 roku.

Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia: 

1. Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji.

2. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2015 rok.

3. Sprawy różne: 

• propozycje do planu pracy komisji.

Najstarszy wiekiem radny Pan Eugeniusz Korzyniewski dokonał otwarcia pierwszego posiedzenia
komisji.

Następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który poddał pod głosowanie.
 
Członkowie komisji przyjęli jednogłośnie proponowany porządek posiedzenia.

Punkt 1.

Pan  Eugeniusz  Korzyniewski  zwrócił  się  do  radnych  prośbą  o  podanie  kandydatur  na
przewodniczącego komisji.

Radny Damian Karpinski zaproponował kandydaturę radnego Joachima Wloczyka.
Radny Joachim Wloczyk wyraził zgodę na kandydowanie.

Radny Piotr Kapela zaproponował kandydaturę radnego Andrzeja Jasińskiego.
Radny Andrzej Jasiński wyraził zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

W głosowaniu  jawnym  za  kandydaturą  radnego  Joachima  Wloczyka  głosowało  6  radnych,  4
radnych wstrzymało się od głosu. Radny Joachim Wloczyk wyłączył się z aktu głosowania.

W głosowaniu  jawnym  za  kandydaturą  radnego  Andrzeja  Jasińskiego  głosowało  3  radnych,  7
radnych wstrzymało się od głosu.  Radny Andrzej Jasiński wyłączył się z aktu głosowania.

W wyniku głosowania Przewodniczącym Komisji został wybrany radny Joachim Wloczyk.

Przewodniczący Komisji  zwrócił  się  z  prośbą  o  podanie  kandydatur  na  wiceprzewodniczącego
komisji.

Radny Piotr Kapela zaproponował kandydaturę radnego Andrzeja Jasińskiego.
Radny Andrzej Jasiński wyraził zgodę na kandydowanie.
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Radna Katarzyna Max zaproponowała kandydaturę radnego Manfreda Kubotha.
Radny Manfred Kuboth wyraził zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

W głosowaniu  jawnym za  kandydaturą  radnego Andrzeja  Jasińskiego głosowało  5  radnych i  5
radnych  wstrzymało się od głosu. Radny Andrzej Jasiński wyłączył się z aktu głosowania.

W głosowaniu  jawnym  za  kandydaturą  radnego  Manfreda  Kubotha  głosowało  5  radnych  i  5
radnych wstrzymało się od głosu. Radny Manfred Kuboth wyłączył się z aktu głosowania.

W związku z powyższym wynikiem należało powtórzyć głosowanie.

Wyniki powtórnego głosowania przedstawiają się następująco:

W głosowaniu jawnym za kandydaturą radnego Andrzeja Jasińskiego głosowało 3 radnych a 7
radnych  wstrzymało się od głosu. Radny Andrzej Jasiński wyłączył się z aktu głosowania.

W głosowaniu  jawnym  za  kandydaturą  radnego  Manfreda  Kubotha  głosowało  6  radnych  a  4
radnych wstrzymało się od głosu. Radny Manfred Kuboth wyłączył się z aktu głosowania.

W wyniku głosowania Wiceprzewodniczącym Komisji został wybrany radny Manfred Kuboth.

Punkt 2.

Pani Burmistrz przedstawiła projekt budżetu gminy na 2015 rok oraz propozycje zmian do projektu
budżetu.
Poinformowała, że zmiany związane są z faktem, że do dnia 15 listopada należało projekt budżetu
przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej i przedłożyć Radzie Miejskiej.

Pani  Burmistrz  szczegółowo  omówiła  przewidziane  na  rok  2015  zadania  inwestycyjne  oraz
udzielała informacji na pytania radnych dotyczące projektu budżetu.

Pani Burmistrz poinformowała, że w przypadku nowej inwestycji dokonywana jest wycena przez
projektanta  ale  do  budżetu  wprowadzane  jest  tylko  70%  wartości  inwestycji.  Jeżeli  wartość
inwestycji  opiewa  na  kwotę  powyżej  30.000  euro  ogłaszany jest  przetarg,  jeżeli  jest  to  kwota
mniejsza to występujemy o zapytanie o cenę.

Koncepcję zagospodarowania rynku w Dobrodzieniu będzie wykonywała firma, która wykonywała
koncepcję zagospodarowania rynku w Oleśnie.
Zastępca Burmistrza poinformował, że w przypadku koncepcji można jeszcze samemu dokonywać
zmian, natomiast przy projekcie każda zmiana wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Na pytanie radnych czy wiadomo konkretnie jakie nieruchomości posiadamy do sprzedaży, Pani
Burmistrz wyjaśniła, że wiemy co mamy do sprzedaży i jeżeli są wnioski to rozpatrujemy je na
posiedzeniu komisji gospodarczej.

Zastępca Burmistrza dodał, że rzadko się zdarza, że sami decydujemy się na sprzedaż, chyba, że
wpływa wniosek o zakup to zlecamy wycenę, rozpoczyna się cała procedura i czasami okazuje się,
że wnioskodawca rezygnuje z zakupu. Wyjaśnił, że nie chcemy się wszystkiego wyzbywać.
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Przewodniczący Komisji zapytał czy w kwocie 5 897 734 zł przeznaczonej na dotację dla szkół
podstawowych jest subwencja z budżetu państwa.

Pani Burmistrza wyjaśniła, że tak. Ogólnie na oświatę w budżecie jest kwota 13 392 922,00 zł.
Utrzymywanie  przedszkoli  jest  zadaniem  własnym  gminy,  na  wczesne  wspomaganie  rozwoju
dziecka otrzymujemy subwencję, do utrzymaniu szkół brakuje nam około 1 mln złotych. Było tak,
że subwencja nam wystarczała, ale szkoły niepubliczne otrzymują subwencję na 1 ucznia i trzeba z
budżetu  dołożyć  około  800  000  złotych.  Przedszkola  niepubliczne  otrzymują  75%  wydatków
bieżących.

Na pytanie radnego Andrzeja Jasińskiego jaka kwota przeznaczana jest na wczesne wspomaganie
ucznia, Dyrektor ZEASiP wyjaśniła, że jest to kwota  w wysokości około 25 000 złotych rocznie na
całą gminę.

Burmistrz  poinformowała,  że  gmina  ma  obowiązek  zapewnienia  dowozu  uczniom
niepełnosprawnym do 25 roku życia do najbliższej placówki określonej w orzeczeniu w poradni
psychologiczno-pedagogicznej.

Radny Piotr Kapela zapytał dlaczego taka duża kwota  ( 530 000,00 zł) przeznaczona jest na krytą
pływalnię.

Pani Burmistrz wyjaśniła, że kryta pływalnia nie jest inwestycją dochodową a utrzymanie i bieżące
remonty kosztują.

Następnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrodzień na 2015 rok poddano
głosowaniu.

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali: Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski Damian, Koj
Rudolf,  Korzyniewski  Eugeniusz,  Kuboth  Manfred,  Lichota  Rajmund,  Max Katarzyna,  Miazga
Tomasz, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 3.

W sprawach różnych:

1/ Komisja opracowała plan pracy Komisji na 2015 rok, który przedstawia się następująco:

1. Utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej.
Pani  Burmistrz  poinformowała,  że  pomysł  utworzenia  Młodzieżowej  Rady  Miejskiej
pojawił się już dwukrotnie i z propozycją wystąpiło Publiczne Gimnazjum w Dobrodzieniu,
były prowadzone rozmowy jednak nie możemy tej rady powołać na siłę.
Radny Joachim Wloczyk stwierdził, że należy wsłuchać się w głosy młodych ludzi.

2. Przegląd obiektów sportowych.

3. Współpraca Komisji z Radą Kultury w Dobrodzieniu.
Współpraca  taka  polegała  by  na  uzgadnianiu  programów  odbywających  się  imprez  w
DOKiS-u, by wspólnie nadawać charakter danej  imprezie  np.  poprzez dobór muzyki do

                                                                                                                                                     3



danej imprezy.

4. Wizytacja  placówek  oświatowych  i  kulturalnych  znajdujących  się  na  terenie  gminy
Dobrodzień.

5. Spotkanie  z  działającymi  stowarzyszeniami  i  sekcjami  kulturalno-sportowymi  z  terenu
gminy Dobrodzień.

6. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych.

7. Opracowanie listy miejsc kultu i pamięci na terenie gminy Dobrodzień.
Należałoby stworzyć  listę  obecnych   i  tych  co  były  miejsc  pamięci  kultury.  Lista  taka
powinna  zawierać  plan  działania  oraz  miejsca  upamiętnienia  np.  po  pomniku  w  parku
miejskim w Dobrodzieniu.  W tym celu  należałoby wejść  w kontakt  z  Międzygminnym
Towarzystwem Regionalnym.

8. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

9. Opiniowanie stawek podatkowych na 2016 rok.

10. Opiniowanie projektu budżetu gminy na 2016 rok.

Radny Eugeniusz Korzyniewski zaproponował, by zająć się pracą przedszkoli i  szkół w okresie
wakacyjnym.

Pani Burmistrz wyjaśniła, że zawsze w miesiącu lipcu jest czynne przedszkole. Czynna jest także
świetlica ale nie ma chętnych dzieci.

Dyrektor  ZEASiP  Bożena  Gaś  wyjaśniła,  że  na  wywiadówkach  prowadzone  są  rozmowy  z
rodzicami i jeżeli jest zapotrzebowanie tak jak to miało miejsce w Szemrowicach  to pełniony jest
dyżur. 
Zdarzają się przypadki, że rodzice zapisują dzieci i jest ich 30-40, dyrektorzy rozpisują dyżury dla
nauczycieli a dzieci się nie zgłaszają.

2/ Radny Joachim Wloczyk zapytał kiedy kończy się umowa Firmie FALCK.

Pani Burmistrz poinformowała, że kiedy walczyliśmy o to, by karetka była w Dobrodzieniu był
warunek,  że  trzeba  zapewnić  pomieszczenia  i  podgrzewany  garaż  co  gmina  zapewniła.  W
przypadku, gdy w przetargu wygrała Firma FALCK widocznie przepisy nie obowiązują. Umowa
firmie kończy się z dniem 31 maja 2015 roku.

3/ Na pytanie radnego Damiana Karpinskiego  kiedy odbędzie się rajd rowerowy, Pani Burmistrz
wyjaśniła,  że   Związek Gmin Dolna  Mała Panew jest  organizatorem tego rajdu,  a  my niestety
przymierzamy się do wystąpienia ze Związku. Inicjatorem rajdu był właśnie Związek, obecnie nie
ma chętnych do organizowania tych rajdów.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący Komisji
Joachim Wloczyk
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