
Rada Miejska
w Dobrodzieniu

Protokół Nr 1

z posiedzenia Komisji ds. Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa,
Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki gruntami, Współpracy z Zagranicą, które odbyło się w dniu
19 grudnia 2014 roku.

Porządek posiedzenia: 

1. Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji.

2. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2015 rok.

3. Opinia Komisji na temat projektu budżetu na 2015 rok.

4. Sprawy różne: 

• propozycje do planu pracy komisji.

Najstarszy wiekiem radny Pan Rajmund Lichota dokonał otwarcia pierwszego posiedzenia komisji.

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

Punkt 1.

Pan Rajmund Lichota zwrócił się do radnych prośbą o podanie kandydatur na przewodniczącego
komisji.

Radny Damian Karpinski zaproponował kandydaturę radnego Pawła Czapli.
Radny Paweł Czapla wyraził zgodę na kandydowanie.

Radna Brygida Langer zaproponowała kandydaturę radnego Andrzeja Jasińskiego.
Radny Andrzej Jasiński nie wyraził zgody na kandydowanie.

Radny Andrzej Jasiński zaproponował kandydaturę radnego Rajmunda Lichoty.
Radny Rajmund Lichota nie wyraził zgody na kandydowanie.

Radny Damian Karpinski zaproponował kandydaturę radnego Piotra Zuga.
Radny Piotr Zug nie wyraził zgody na kandydowanie.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

W głosowaniu jawnym za kandydaturą radnego Pawła Czapli  głosowało 8 radnych. Radny Paweł
Czapla wyłączył się z aktu głosowania.

W wyniku głosowania Przewodniczącym Komisji został wybrany radny Paweł Czapla.

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

Radny Andrzej Jasiński zaproponowała kandydaturę radnego Rajmunda Lichoty.
Radny Rajmund Lichota wyraził zgodę na kandydowanie.

Radna Brygida Langer zgłosiła kandydaturę Joachima Wloczyka.
Radny Joachim Wloczyk nie wyraził zgody na kandydowanie.

Radny Paweł Czapla zaproponował kandydaturę radnego Piotra Zuga.
Radny Piotr Zug wyraził zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

W  głosowaniu  jawnym  za  kandydaturą  radnego  Rajmunda  Lichoty  głosowało  3  radnych,  5
„wstrzymało się od głosu”. Radny Rajmund Lichota wyłączył się z aktu głosowania.

W głosowaniu  jawnym  za  drugą  kandydaturą  radnym  Piotrem  Zug  głosowało9  5  radnych,  3
„wstrzymało się od głosu”. Radny Piotr Zug wyłączył się z aktu głosowania.

W wyniku głosowania wiceprzewodniczącym Komisji został wybrany radny Piotr Zug.

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.

Radna  Małgorzata  Ochman-Lizurek  zapytała  czy  mieszkańcy  doczekają  się  oświetlenia  na
Pustkowiu,  gdyż  jest  tam  bardzo  ciemno  i  dzieci  wracają  w  ciemnościach  do  domu.
Zaproponowała, by może przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego na ten cel. Podkreśliła, że już
kilka lat upominają się o to oświetlenie.

Pani Burmistrz wyjaśniła,  że środki z  funduszu nie wystarczą,  gdyż jest  to koszt około 65.000
złotych.  Można  zrobić  dokumentację,  która  będzie  realizowana  przez  kolejne  3-4  lata.
Poinformowała, że w pierwszej kolejności staramy się oświetlić drogi zamieszkałe.
Z funduszu sołeckiego są wykonywane inwestycje wytypowane przez mieszkańców na zebraniach
wiejskich. W projekcie budżetu znalazły się inwestycje, na które można pozyskać dofinansowanie.
Pani  Burmistrz  przypomniała,  że  nie  należy  do  osób,  które  obiecują  a  wszystkie  planowane
inwestycje są realne.

Radna  Brygida  Langer  zapytała  czy  można  pozyskać  dotacje  do  centralnego  ogrzewania  i
ocieplenia budynku.

Pani Burmistrz wyjaśniła,  że takie dotacje są możliwe w województwie śląskim, gdyż Fundusz
Ochrony Środowiska ma duże wpływy i daje dotacje mieszkańcom. My tego nie stosujemy.
Nasza gmina otrzymuje na ochronę środowiska dotacje z Urzędu Marszałkowskiego z wpływów z
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opłat i kar. Jest to kwota około 20 000,00 złotych za którą wykonuje się dokumentacje. Kiedyś był
Gminny Program Ochrony Środowiska, w tej chwili jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska.

Radny Manfred Kuboth zapytał na co przeznaczone jest kwota 19.450 złotych – ochrona powietrza
atmosferycznego i klimatu.

Pani Burmistrz wyjaśniła, że chcemy przystąpić do programu niskiej emisji...

Radny Joachim Wloczyk poinformował, że od drugiej połowy 2015 roku w ramach niskiej emisji
będzie można pozyskać środki z Unii Europejskiej.

Pani Burmistrz wyjaśniła, że pierwsze nabory muszą być skierowane na edukację, by od września
mogły już funkcjonować.
Wyjaśniła,  że  chcemy  stworzyć  program,  w  którym  będą  ujęte  wszystkie  budynki  łącznie  z
termomodernizacją, gdyż będziemy chcieli ubiegać się o środki z UE.
Stwierdziła,  że  dobrze  by  było  jak  najszybciej  wykonać  termomodernizację  tzw.  L-ki  w
Dobrodzieniu  (  róg  ul.  Oleskiej  i  Placu  Wolności),  gdyż  w  tym celu  doprowadzono  centralne
ogrzewanie do tych budynków.

Radny Andrzej Jasiński zaproponował, by w związku z dużymi kosztami na krytej pływalni może
warto byłoby zorientować się jakie byłyby koszty związane z zainstalowaniem pompy cieplnej.

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

Projekt budżetu pozytywnie zaopiniowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Karpinski Damian, 
Kuboth Manfred, Langer Brygida, Lichota Rajmund, Ochman-Lizurek Małgorzata, Wloczyk 
Joachim, Zug Piotr

Projekt budżetu gminy na 2015 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 3.

Komisja opracowała opinię na temat projektu budżetu gminy Dobrodzień na 2015 rok oraz 
wprowadzonymi zmianami do projektu budżetu na 2015 rok.

Opinia stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 4.

1/ Komisja opracowała plan pracy komisji, który przedstawia się następująco:

1. Zapoznanie się z działkami gminnymi niezagospodarowanymi, które nie są 
wydzierżawione.

2. Opiniowanie wniosków o wykup lokalu mieszkalnego z zasobu komunalnego, o dzierżawę i
wykup  gruntów oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

3. Melioracja szczegółowa w gminie.
4. Rozwój miasta Dobrodzienia poprzez Inkubator Przedsiębiorczości.
5. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.
6. Opiniowanie stawek podatkowych na 2016 rok.
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7. Opiniowanie projektu budżetu na 2016 rok.
8. Zapoznanie się z aktualnym stanem powierzchni pod działalność gospodarczą.
9. Przegląd dróg gminnych do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
10. Współpraca z miastami partnerskimi.

 
2/ Zastępca Burmistrza poinformował, że dodatkowo przygotowany został projekt uchwały w 
sprawie zmiany uchwały Nr III/22/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 grudnia 2010 
roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zastępca  burmistrza  wyjaśnił,  że  komisja  opiniuje  i  zatwierdza  wykazy  nieruchomości
przeznaczone do komunalizacji. W skład komisji wchodzi 3 przedstawicieli urzędu i 2 radnych. 

Komisja Gospodarcza zaproponowała, by w miejsce byłego radnego Gabriela Kukowki powołać
radnego Piotra Zuga a w miejsce radnej Jadwigi Kasprzyk radnego Pawła Czaplę.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali:  Jasiński Andrzej, Karpinski Damian, Kuboth Manfred, 
Langer Brygida, Lichota Rajmund, Ochman-Lizurek Małgorzata, Wloczyk Joachim, 

Radni Piotr Zug i Paweł Czapla wyłączyli się z aktu głosowania.

Projekt  uchwały stanowi załącznik do protokołu.

3/ Radni wnioskowali o wystąpienie z pismem do ewidencji gruntów o zaktualizowanie ewidencji 
gruntów i budynków pod kątem rodzajów użytków.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

           Przewodniczący Komisji 
Paweł Czapla
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