
Rada Miejska
w Dobrodzieniu

Protokół Nr 1

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 16 grudnia 2014 roku.

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 Paweł Czapla zaproponował kandydaturę radnego Eugeniusza Korzyniewskiego.
Radny Eugeniusz Korzyniewski  wyraził zgodę na kandydowanie.

Radna Małgorzata Ochman-Lizurek zaproponowała kandydaturę radnego Tomasza Miazgi.
Radny Tomasz Miazga wyraził zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

W głosowaniu jawnym za kandydaturą radnego Eugeniusza Korzyniewskiego głosowało 5 radnych,
2 wstrzymało się od głosu. Radny Eugeniusz Korzyniewski wyłączył się z aktu głosowania.

W głosowaniu  jawnym za  kandydaturą  radnego  Tomasza  Miazgi  głosował  1  radny,  2  radnych
wstrzymało się od głosu a 4 radnych było przeciw. Radny Tomasz Miazga wyłączył się z aktu
głosowania.

W wyniku głosowania Przewodniczącym Komisji został wybrany radny Eugeniusz Korzyniewski.

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

Radna Małgorzata Ochman-Lizurek zaproponowała kandydaturę radnego Tomasza Miazgi.
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Radny Tomasz Miazga wyraził zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

W głosowaniu jawnym za kandydaturą radnego Tomasza Miazgi głosowało 6 radnych, 1 radny
wstrzymał się od głosu. Radny Tomasz Miazga wyłączył się z aktu głosowania.

W wyniku głosowania Wiceprzewodniczącym Komisji został wybrany radny Tomasz Miazga.

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.

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

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali:  Czapla Paweł, Koj Rudolf, Korzyniewski Eugeniusz,
Langer Brygida, Max Katarzyna, Miazga Tomasz, Sacha Joachim, Ochman-Lizurek Małgorzata

Projekt budżetu stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 3.

W sprawach różnych:
 
1/ Radny Tomasz Miazga zwrócił się z zapytaniem czy sala gimnastyczna utrzymywana jest przez
szkołę czy gminę.

Pani Burmistrz wyjaśniła, że wszystko utrzymywane jest z otrzymywanej subwencji oświatowej,
jednak już w tej chwili do szkół dopłacamy.

2/ Radny Eugeniusz Korzyniewski zgłosił interpelacje w zakresie:
• nadal istniejących nieaktualnych znaków drogowych przy końcu ul. Wojska Polskiego (od

strony Ligoty Dobrodzieńskiej koło mostu) ograniczającego prędkość do  40 km/h  oraz
znaku „ Uwaga grys”,

• wystąpienia  do  GDDKiA w zakresie  pomalowania  ścian  na  moście  przy obwodnicy na
którym znajdują się niecenzuralne słowa,

• uporządkowania terenu cmentarza ewangelickiego z opadających liści,
• braku  informacji  w  sprawie  dojazdu  do  Olesna  –  brak  jest  rozkładów  jazdy  firm

przewozowych innych niż  PKS.  Zaproponował,  by informacja dotycząca rozkładu jazdy
wszystkich  firm  przewozowych,  które  zatrzymują  się  na  przystankach  w  Dobrodzieniu
dostępna  była  na  stronie  internetowej,   na  przystankach   oraz  zamieszczona  w gazecie
lokalnej,

• gasnących  lamp  wskutek  nagrzania  przy  ul.  Ks.  Gładysza  i  Wojska  Polskiego  w
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Dobrodzieniu ( koło sklepu POLO).
Odnośnie oświetlenia ulicznego Pani Burmistrz poinformowała, że mamy podpisaną umowę
z  Zakładem  Energetycznym  na  dostarczanie  oświetlenia  ulicznego.  Są  to  1264  punkty
świetlne za które pobierana jest opłata w wysokości 7,05 zł netto za punkt. Rocznie jest to
kwota 130 000 złotych brutto. Stwierdziła, co roku ceny te wzrastają, są negocjowane i jako
gmina mamy je najniższe. Z końcem grudnia kończy się nam umowa i Zakład Energetyczny
proponuje stawkę 8,60 zł.

3/ Radna Brygida Langer poruszyła sprawę dalszej budowy chodnika przy ul. Kolejowej w Turzy.
Do tej pory już dwukrotnie przeznaczono środki z funduszu sołeckiego na budowę chodnika przy
drodze  powiatowej,  niestety  powiat  do  tej  pory  nie  przeznaczył  jeszcze  żadnych  środków
finansowych.

Zastępca Burmistrza wyjaśnił,  że jest tam początek działki, której własnością jest PKP do ulicy
Łącznej    do ostatniego budynku ma powiat, PKP ma teren zamknięty i najpierw musi on zostać
zamknięty i wyłączony do posesji p. Kaziora i Chwalczyka

4/ Radna Małgorzata Ochman-Lizurek wnioskowała o wyremontowanie drogi w Rzędowicach na
odcinku od kapliczki w kierunku Klekotnej.

5/  Komisja  opracowała  plan  pracy Komisji  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej,  Estetyki
Gminy  i  Miasta,  Gospodarki  Wodnej,  Bezpieczeństwa  Publicznego,  P/  Pożarowej  i  Ochrony
Środowiska na 2015 rok, który przedstawia się następująco:  

1. Ocena stanu przygotowania i przebiegu akcji Zima 2014 – 2015.
2. Sprawozdanie z realizacji gospodarki odpadami na terenie gminy Dobrodzień.
3. Raport z wykonania ochrony środowiska.
4. Stan zaawansowania inwestycji w związku z budową kanalizacji oraz odnową nawierzchni

dróg.
5. Weryfikacja oznakowania drogowego na terenie miasta Dobrodzienia.
6. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.
7. Opiniowanie wniosków o najem lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego.
8. Bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy – udział Komendanta Policji.
9. Przegląd budynków mieszkalnych i socjalnych z zasobu komunalnego.
10. Roczne sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w

Dobrodzieniu za okres od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku.
11. Opiniowanie stawek podatkowych na 2016 rok.
12. Opiniowanie projektu budżetu gminy na 2016 rok.
13. Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych – udział Komendanta Gminnego.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący Komisji

Eugeniusz Korzyniewski 
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