
Rada Miejska
w Dobrodzieniu

Protokół

ze wspólnego posiedzenia Komisji  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej,  Estetyki  Gminy i
Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa publicznego, P/pożarowej i Ochrony Środowiska z
Komisją ds. Budżetu,  Finansów i Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki
Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą, które odbyło się w dniu 9 czerwca
2015r.

Obecni radni zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Sprawy dotyczące lokali z zasobu komunalnego.
2. Zaopiniowanie wniosku w sprawie dzierżawy garażu w Dobrodzieniu.
3. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży działki nr 271/143 w Rzędowicach.
4. Ocena i raport z przebiegu realizacji projektów Wieloletniego Planu Inwestycyjnego z Planu

Odnowy miejscowości Dobrodzień na lata 2010-2017.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Dobrodzień,
 uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień,
 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 terminu,  częstotliwości  i  trybu  uiszczania  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami

komunalnymi,
 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

składanej przez właścicieli nieruchomości,
 określenia  szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
      6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2014 rok. 
      7. Sprawy różne.

W  związku  z  przybyciem  na  posiedzenie  Komisji  Pana  Jarosława  Górniaka  i  Pani  Beaty
Podgórskiej, Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, by zmienić kolejność porządku obrad i
jako  pierwszy  punkt  wprowadzić  zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  planu
gospodarki nisko emisyjnej dla gminy Dobrodzień.

Powyższą propozycję radni przyjęli jednogłośnie.

Pan Jarosław Górniak i Pani Beata Podgórska przedstawili prognozę oddziaływania na środowisko
przeprowadzaną w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na  Środowisko dla projektu „ Planu
Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla  Gminy  Dobrodzień”  oraz  Pan  Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla
Gminy Dobrodzień.

Plan Gospodarki  Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, którego celem jest określenie
wizji  rozwoju  gminy  w kierunku  gospodarki  niskoemisyjnej.  Jego  kluczowym elementem jest
wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję gminy. Cele są
konkretnie określone, mierzalne, realne i określone w czasie. Głównym celem Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej jest ograniczenie emisji.
Plan ma za zadanie określić, jak gmina zrealizuje wyznaczone cele. Dlatego też zostały opisane
działania  planowane  (  inwestycyjne  i  nieinwestycyjne),  sposób  ich  finansowania  oraz  metodę



monitoringu realizacji planu w latach 2014-2020, z możliwością wydłużenia perspektywy czasowej,
zgodnie z wymogami Ministra Gospodarki, określonymi w ramach ogłoszonego przez Narodowy
Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  konkurs  na  dofinansowanie  planów  PGN
realizuje  także  cele  planów  ochrony  powietrza  i  planów  działań  krótkoterminowych  przez  co
doprowadza do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza. Plan musi zapewnić spójność działań
z  wieloletnim planem finansowym w gminie.  Podstawą  do  opracowania  planu  jest  wykonanie
inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych z obszaru gminy, opartej na jej bilansie energetycznym.
W  inwentaryzacji  ujęte  są  budynki  publiczne  i  mieszkalne  oraz  transport.  W  Planie  zostaną
zaplanowane działania realizujące wyznaczone cele. Działania te są oparte na istniejących planach i
strategiach.  Dla  planowanych  działań  zostaną  wskazane  mierniki  osiągnięcia  celów,  źródła
finansowania oraz plan wdrażania, monitorowania i weryfikacji. Opracowany projekt dokumentu
został poddany procedurze strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem niezbędnym do pozyskania funduszy unijnych w
latach 2014-2020 m.in.  na termomodernizację budynków, transportu publicznego czy wdrażania
odnawialnych źródeł energii.

Na pytania radnych odpowiedzi udzielali Pani Beata Podgórska oraz Pan Jarosław Górniak.

Informacje stanowią załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu gospodarki
niskoemisyjnej dla gminy Dobrodzień, po czym poddał go głosowaniu.

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Karpinski Damian, Koj
Rudolf, Korzyniewski Eugeniusz, Kuboth Manfred, Lichota Rajmund, Max Katarzyna, Ochman-
Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug Piotr

Przeciw: ---------------

Wstrzymał się od głosu: --------------

Punkt 1.

Inspektor  Krystyna  Nowak  przedstawiła  nowe  wnioski  o  najem lokali  mieszkalnych  z  zasobu
komunalnego celem zaopiniowania przez komisję:

1.                  – zam.            – 1 osoba. POZYTYWNIE  na listę oczekujących na LOKAL
SOCJALNY.

2.                 – Dobrodzień bez adresu meldunkowego – 1 osoba.  POZYTYWNIE na listę
oczekujących na LOKAL SOCJALNY.

3.               – zam.            – 1 osoba. POZYTYWNIE  na listę oczekujących na LOKAL
SOCJALNY.

Powyższe propozycje Komisja zaopiniowała pozytywnie.

Inspektor Krystyna Nowak przedstawiła sprawę dotyczącą Pana               w związku z jego pismem,
które wpłynęło do tut. urzędu w dniu 05.06.2015r.

W/w  został  przyznany lokal  socjalny,  lecz  nie  zawarta  została  jeszcze  umowa  najmu,  z  winy
samego  zainteresowanego.  Sprawa  spełnia  przesłanki  do  cofnięcia  przydziału,  lecz  biorąc  pod



uwagę  fakt  przebywania  zainteresowanego  w  Zakładzie  Karnym,  postanawia  się:  wystosować
pismo wyjaśniające, iż najemca nie tylko ma prawa lecz również obowiązki wynikające z umowy, a
dotyczące systematycznego opłacania należności jak również dbałość o stan techniczny o lokal
mieszkalny. 
Biorąc  pod  uwagę  fakt,  iż  administrator  poczynił  nakłady  związane  z  remontem,  nie  można
dopuścić do sytuacji aby lokal nie był użytkowany, gdyż brak systematycznego ogrzewania lokalu
oraz jego przewietrzanie może spowodować pogorszenie stanu technicznego tegoż lokalu.
Z uwagi na powyższe, Pan            zostanie poinformowany pisemnie o konieczności wskazania
konkretnej daty zwolnienia,  i  wtedy zostanie podjęta decyzja,  czy przydzielony wcześniej  lokal
zostanie jako rezerwa do czasu opuszczenia Zakładu Karnego lub przydział zostanie cofnięty.
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawioną propozycję.

        Przedstawiono również wstępnie pismo Zakładu Karnego w Opolu, który za pośrednictwem 
MGOPS zwraca się z prośbą o udzielenie wszelkiej pomocy zgodnie z prawem przysługuje osobie 
opuszczającej Zakład Karny a dotyczący Pana            , który przebywa aktualnie w ZK i planowany 
termin zwolnienia przypada na miesiąc sierpień br. Wstępnie sprawę zaopiniowano pozytywnie, że 
po złożeniu wniosku przez zainteresowanego w sprawie chęci najmu lokalu socjalnego sprawa 
zostanie powtórnie przedstawiona i rozpatrzona na kolejnym posiedzeniu Komisji.

Następnie inspektor Krystyna Nowak poinformowała, że wpłynęły pisma dotyczące przyspieszenia
przydziału od oczekujących na liście:

1.                        – 5 osób – ma umowę ważną do grudnia 2015r.  Na ostatniej  komisji
POZYTYWNIE na listę oczekujących. Brak uzasadnienia by traktować sprawę priorytetowo.

2.                  – 3 osoby – wniosek o zamianę na większy lokal. POZYTYWNIE na liście osób
oczekujących na lokal w ramach zamiany na większa powierzchnię. Sprawa nie jest priorytetowa.

Komisja uważa, że pisma o przyspieszenie nie są zasadne, gdyż wymienione rodziny mają na dzień
dzisiejszy zabezpieczone warunki mieszkaniowe.

Inspektor Krystyna Nowak przedstawiła propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych:

1.               – II piętro – I pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój, ogrzewanie piecowe. Ogólna
powierzchnia – 28,39 m2 .

Propozycje zasiedlenia:
•                              – 1 osoba
•                              – 1 osoba

2. Błachów ul. Opolska 25/11 – mieszkanie socjalne. Powierzchnia użytkowa mieszkania 25/11,
lokal składa się z I pokoju, kuchni, łazienki,ogrzewania piecowego. Ogólna powierzchnia 29,47m2.

Propozycje zasiedlenia:
•                           - 1 osoba tylko na 6 miesięcy
•                          -   1 osoba tylko na 6 miesięcy
•                           – 1 osoba tylko na 6 miesięcy

3.  Pludry  ul.  Leśna  2a/14  parter  –  3  pokoje,  kuchnia,  łazienka,  przedpokój,  ogrzewanie  c.o.
Powierzchnia mieszkania 49,76 m2.
Do czasu przygotowania do sprzedaży przetargowej, mieszkanie pozostawić jako REZERWĘ.
Powyższe propozycje Komisja zaopiniowała pozytywnie.



Inspektor Krystyna Nowak poinformowała, że na liście oczekujących jest 25 osób, w tym 
- na lokal socjalny 8 osób,
- na mieszkania docelowe 9 osób,
- na zamiany 8 osób w tym 1 wniosek na lokal mniejszy.

Punkt 2.

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie wydzierżawienia garażu stanowiącego własność
gminy Dobrodzień położonego w Dobrodzieniu przy ul. Rzędowickiej zaproponowała, by wniosek
zaopiniować pozytywnie.

Punkt 3.

Komisja   po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie sprzedaży nieruchomości  rolnej nr 271/143
położonej  w  Rzędowicach  o  powierzchni  0,0430  ha  zaproponowała,  by  wniosek  zaopiniować
pozytywnie.

Punkt 4.

Pani Burmistrz poinformowała, że Plan Odnowy Miasta Dobrodzień jest dokumentem o charakterze
planowania strategicznego dla Dobrodzienia, który umożliwia ubieganie się o pomoc finansową. 

Następnie szczegółowo przedstawiła ocenę i raport z przebiegu realizacji projektów Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego z Planu Odnowy miejscowości Dobrodzień na lata 2010-2017.

Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 5.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił następujące projekty uchwał celem zaopiniowania:

• uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień,

Podinspektor  Mateusz  Czerniak  omówił  projekt  uchwały  oraz  udzielał  odpowiedzi  na
pytania radnych.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Projekt  uchwały  pozytywnie  zaopiniowali:  Czapla  Paweł,  Jasiński  Andrzej,  Karpinski
Damian,Koj  Rudolf,  Korzyniewski  Eugeniusz,  Kuboth Manfred,  Lichota  Rajmund,  Max
Katarzyna, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug Piotr

Przeciw:------------------

Wstrzymał się od głosu: ---------------------

Podinspektor Mateusz Czerniak przedstawił sprawozdanie z gospodarki odpadami za okres
od lipca 2013 roku do kwietnia 2015 roku, które stanowi załącznik do protokołu.

• wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
Podinspektor  Mateusz  Czerniak  omówił  projekt  uchwały  oraz  udzielał  odpowiedzi  na



pytania radnych.

Pani Burmistrz poinformowała jakie stawki  za gospodarowanie odpadami komunalnymi
obowiązują w innych gminach i  tak:  Zawadzkie - 13,00 zł  od osoby;  Kluczbork,  który
posiada składowisko odpadów na swoim terenie 7,50 zł  od osoby;   Ozimek – 11,50 zł;
Kolonowskie 12,00 zł od osoby;

Pani Burmistrz poinformowała, że z przeprowadzonej kalkulacji stawka na osobę kształtuje
się w kwocie 11,29 zł/os/miesiąc. Do tej kwoty powinna być wliczona część wynagrodzenia
pracownika, kasjera lecz nie jest to uwzględnione.

Radny Eugeniusz Korzyniewski zaproponował stawkę 9,00 złotych /os./miesiąc.

Przewodniczący Rady Miejskiej  zaproponował stawkę 10,00 zł /os./miesiąc.

Innych propozycje nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosownia zgłoszonych propozycji:
- za stawką 9,00 złotych  od osoby/ na miesiąc  głosowało 8 radnych,
- za stawką 10,00 złotych od osoby / na miesiąc głosowało 4 radnych.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  przedstawił  projekt  uchwały,  po  czym  poddał  go
głosowaniu.

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej,  Korzyniewski
Eugeniusz,  Lichota  Rajmund,  Max  Katarzyna,  Ochman-Lizurek  Małgorzata,  Sacha
Joachim,  Zug Piotr

Przeciw:------------------

Wstrzymał  się  od  głosu:  Karpinski  Damian,  Koj  Rudolf,  Kuboth  Manfred,  Wloczyk
Joachim

• terminu,  częstotliwości  i  trybu  uiszczania  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi,

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Projekt  uchwały  pozytywnie  zaopiniowali:  Czapla  Paweł,  Jasiński  Andrzej,  Karpinski
Damian,Koj  Rudolf,  Korzyniewski  Eugeniusz,  Kuboth Manfred,  Lichota  Rajmund,  Max
Katarzyna, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug Piotr

Przeciw:------------------

Wstrzymał się od głosu: ---------------------

• określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości,

Podinspektor  Mateusz  Czerniak  omówił  projekt  uchwały  oraz  udzielał  odpowiedzi  na
pytania radnych.



Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Projekt  uchwały  pozytywnie  zaopiniowali:  Czapla  Paweł,  Jasiński  Andrzej,  Karpinski
Damian,Koj  Rudolf,  Korzyniewski  Eugeniusz,  Kuboth Manfred,  Lichota  Rajmund,  Max
Katarzyna, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug Piotr

Przeciw:------------------

Wstrzymał się od głosu: ---------------------

• określenia  szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

Podinspektor  Mateusz  Czerniak  omówił  projekt  uchwały  oraz  udzielał  odpowiedzi  na
pytania radnych.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Projekt  uchwały  pozytywnie  zaopiniowali:  Czapla  Paweł,  Jasiński  Andrzej,  Karpinski
Damian,Koj  Rudolf,  Korzyniewski  Eugeniusz,  Kuboth Manfred,  Lichota  Rajmund,  Max
Katarzyna, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug Piotr

Przeciw:------------------

Wstrzymał się od głosu: ---------------------

Projekt uchwał stanowią załącznik do protokołu.

Punkt 6.

Skarbnik Gminy Gabriela Gaś przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień
za 2014 rok oraz  udzielała odpowiedzi na pytania radnych.

Radni w głosowaniu jawnym przedstawione sprawozdanie zaopiniowali pozytywnie.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 7.

W sprawach różnych:

1/   Przewodniczący  Rady  Miejskiej   przedstawił  treść  pisma  Niepublicznego  Zakładu  Opieki
Zdrowotnej „ESKULAP” s.c. z Dobrodzieniu, ul. Moniuszki 2.

Obecny na posiedzeniu Komisji  Dyrektor  Zakładu Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w
Dobrodzieniu Dariusz Dykta przypomniał, że radni na posiedzeniu Komisji w dniu 22 kwietnia br.
po  dokonaniu   oględzin  ogrodzenia  przy  ul.  Moniuszki  2  w  Dobrodzieniu  zaproponowali,  by
ogrodzenie to przeznaczyć do rozbiórki.  Następnie poinformował o poczynionych pracach, które
zostały określone na posiedzeniu komisji; wyburzony został mur ceglany, który znajdował się za
garażami. W związku z wyburzeniem muru przy garażu  odsłoniła się jego nieotynkowana ściana,
która  wymaga  otynkowania.  Dalsze  ogrodzenie  zostanie  zachowane  i  w  tej  części  zostaną



uzupełnione brakujące tynki.
Dyrektor  poinformował  także  o  przychodach  czynszowych  i  kosztach  utrzymania  budynku
komunalnego przy ul. Moniuszki 2 w Dobrodzieniu. Z kalkulacji za 2014r. i cztery miesiące 2015r.
wynika, że koszty utrzymania budynku znacznie przewyższają wpływy z czynszu.
Zakład Gospodarki Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w bieżącym roku planuje częściową wymianę
okien  na  I  piętrze  budynku.  Należy  zaznaczyć,  że  w  ubiegłym  2014  roku  Zakład  wymienił
wszystkie okna na parterze, a w roku 2013 miała miejsce wymiana całego pokrycia dachowego
wraz z odbudową kominów przy partycypacji w kosztach przez gminę oraz Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej „ ESKULAP”.
Komisja stoi  na stanowisku, że w pierwszej  kolejności  należy poprawić estetykę posesji  wokół
budynku poprzez uzupełnienie ubytków tynku w ogrodzeniu, co już poczyniono.
Odnośnie termomodernizacji  budynku Przychodni  Lekarskiej  Komisja  proponuje,  aby starać się
pozyskać środki z funduszy zewnętrznych.
Należy zaznaczyć, że gmina złożyła już wniosek na termomodernizację do Regionalnego Programu
Operacyjnego w ostatnim okresie programowania 2007 -2013, jednak zadanie to zostało wycofane
z uwagi na niewystarczającą ilość punktów i niezakwalifikowanie wniosku do dofinansowania.
Na najbliższej Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu podjęta zostanie uchwała w sprawie przyjęcia
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrodzień, który jest dokumentem niezbędnym do
pozyskania funduszy unijnych m.in. na termomodernizację budynku.
Mam nadzieję,  że  w kolejnym okresie  programowania  2014-2020 jeżeli  pojawi  się  możliwość
uzyskania środków na termomodernizację to gmina złoży wniosek.
Jednak na tę chwilę w zaplanowanym budżecie i Wieloletnim Planie Finansowym Gminy nie stać
na wykonanie ocieplenia i elewacji zewnętrznej budynku bez udziału środków zewnętrznych.

2/ Na pytanie odnośnie pomieszczeń, które zajmowali pracownicy pogotowia ratunkowego Pani
Burmistrz  wyjaśniła,  że  w  tym  roku  odbędzie  się  kolejny  konkurs  na  świadczenie  usług
medycznych i  aby szpital mógł przystąpić do konkursu musi mieć zawartą umowę na wynajem
pomieszczeń.

3/ Radny Andrzej Jasiński zaproponował, by wystąpić o środki z PEFRONU na montaż windy –
Pani Burmistrz poinformowała, że już dwukrotnie występowaliśmy do PEFRON-u, nie ma naboru
na  takie  projekty.  Wycofano  się  z  montażu  windy  celem  wykonania  podjazdu  dla
niepełnosprawnych.

4/ Na pytanie radnej  Małgorzaty Ochman-Lizurek dotyczące melioracji tzn. kto zostanie obciążony
kosztami gmina czy rolnik, Pani Burmistrz wyjaśniła, że zgodnie z ustawą sprawami melioracji
maja zająć się gminy. Jednak ustawa ta nie za szybko zacznie funkcjonować, jest dopiero projekt tej
ustawy. Rada Gminy będzie ustalała opłatę za 1 ha wykonanej melioracji.  Obciążani za wykonanie
melioracji mieli być właściciele gruntów położonych przy rowach lub ciekach. Jednak jak to będzie
ostatecznie jeszcze nie wiadomo.

Na pytanie radnej odnośnie drogi powiatowej w Klekotnej, Pani Burmistrz wyjaśniła, że Starostwo
Powiatowe stwierdziło, iż remont jest możliwy ale przy współudziale gminy.
Powiatowy Zarząd Dróg wycenił remont na około 600 000,00 zł, wartość kosztorysowa wynosi 237
000,00 złotych. Gmina musiałaby partycypować w 35% wartości zadania. Na sesji, która odbędzie
się w dniu 24 czerwca Pani Burmistrz zaproponuje wprowadzenie środków do budżetu gminy i
przekazanie ich w formie dotacji celowej dla Powiatu Oleskiego.

Radna Małgorzata Ochman-Lizurek stwierdziła, że stale upomina się o remont dróg a mieszkańcy
nadal jeżdżą po dziurach – Pani Burmistrz poinformowała, że firma już rozpoczęła prace w zakresie
remontu dróg. 
5/  Radna  Katarzyna  Max  apelowała  o  zwiększenie  nadzoru  nad  remontami  cząstkowymi



nawierzchni  dróg  gminnych,  gdyż  zapychane  są  kratki  ściekowe np.  w  Dobrodzieniu  przy  ul.
Opolskiej koło posesji nr 61.

6/ Na pytanie radnego Piotra Zug co dalej z ul. Opolską, Pani Burmistrz wyjaśniła, że w dniu 16
czerwca nastąpi przekazanie placu budowy firmie, która wygrała przetarg.

7/ Radny Joachim Sacha:
• ponownie  poinformował  o  pojawieniu  się  dziur  na  ścieżce  rowerowej  pomiędzy

miejscowościami Pietraszów – Pludry,
• wnioskował  o  ustawienie  lustra  na  skrzyżowaniu  drogi  wojewódzkiej  nr  901  z  drogą

powiatową nr 1957 O w miejscowości Pludry celem poprawienia bezpieczeństwa oraz w
Pietraszowie przy ul. Figla ( koło p. Czapli),

• zapytał  kto  zajmuje  się  wykaszaniem  rowów  przy  ul.  Opolskiej  w  Dobrodzieniu,  czy
wykaszane ma być z  dwóch stron czy od strony jezdni – Pani  Burmistrz  wyjaśniła,  że
powiat zamierza zakupić maszynę, która będzie wykaszać po dwóch stronach.

8/  Radny Manfred Kuboth zgłosił interpelację w zakresie poprawienia stanu drogi dojazdowej do
firmy HOGER.
Odnośnie informacji w jakim terminie zostanie uporządkowana nawierzchnia drogi przed sklepem
EKO w Dobrodzieniu  w miejscu gdzie  stał  kiosk Ruchu,  Pani  Burmistrz  wyjaśniła,  że  zostało
przesłane pismo do ZDW.
Odnośnie  uporządkowania  pozostałości  po  rozkładzie  jazdy  koło  kiosku  –  Dyrektor  ZGKiM
zobowiązał się do zajęcia tą sprawą.

9/ Radna Katarzyna Max zwróciła się z prośbą o określenie terminu naprawy klubiku malucha w
parku miejskim. Uważa, że sprawę należy potraktować priorytetowo z uwagi na okres letni – 

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że jest już kosztorys na wykonanie prac i na sesji będzie zmiana w
budżecie celem zabezpieczenie środków na to zadanie.

10/  Radny  Andrzej  Jasiński  zwrócił  się  z  zapytaniem  czy  projekt  rewitalizacji  rynku  będzie
konsultowany z mieszkańcami – Pani Burmistrz wyjaśniła, że jak zostanie sporządzony model 3D
to wtedy projektant przedstawi wizualizację, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Damian Karpinski

Miejsca puste – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.


