
Rada Miejska

w Dobrodzieniu

Protokół

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji

Gminy, które odbyło się w dniu 19 października 2015 roku.

Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Otwarcia posiedzenia Komisji dokonał Przewodniczący Komisji Oświaty Joachim Wloczyk.

Porządek posiedzenia:

1. Wizytacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu celem poznania bazy lokalowej.

2. Informacja  na  temat  działających  sekcji  kulturalno-sportowych  na  terenie  gminy

Dobrodzień.

3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

 ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobrodzień,

 ustalenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków  transportowych  na  terenie  Gminy

Dobrodzień

 wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Dobrodzień,

 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Lasowice

Wielkie a Gminą Dobrodzień,

 zmiany uchwały nr XXVI/194/2005 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 lutego 2005

roku w sprawie  regulaminu udzielania  pomocy materialnej  o  charakterze  socjalnym dla

uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobrodzień,

 zmiany uchwały nr XII/79/2007 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 listopada 2007

roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, a także

warunków i sposobu ich przyznawania.

     4.   Sprawy różne.

Punkt 1.

Członkowie komisji dokonali wizytacji Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu .
Zapoznali się z bazą lokalową, poczynionymi inwestycjami i remontami oraz dalszymi potrzebami 
wizytowanej jednostki oświatowej.

Punkt 2.

Informację na temat działalności Klubu Sportowego „ Start” w Dobrodzieniu przedstawił Vice 
Prezes Klubu Sportowego „ Start” w Dobrodzieniu Pan Ewald Zajonc.
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Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Na pytania radnych odpowiedzi udzielał Pan Ewald Zajonc:
• Na pytanie radnego Eugeniusza Korzyniewskiego czy piłkarze otrzymują wynagrodzenie, 

Pan Zajonc wyjaśnił, że nie otrzymują wynagrodzenia tylko zwrot kosztów podróży. 
Radny zwrócił także uwagę na na nieestetyczny wygląd terenu za stadionem, zapytał czy są 
jakieś plany np. zawieszenie reklam, które zasłoniły by nieciekawy teren.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że remont trybun kosztował 180.000 złotych plus remont zaplecza
150. 000 złotych i nie ma w budżecie środków na uporządkowanie terenu wokół stadionu. 
Utrzymanie stadionu kosztuje DOKiS około 60.000 zł, w tym są także środki na 
wynagrodzenia pracowników. Może w przyszłym roku uda się uporządkować ten teren.

• Na pytanie radnego Manfreda Kuboth kto pokrywa koszty związane z zakupem obuwia 
sportowego, Pan Zajonc wyjaśnił, że zakup obuwia refinansuje Klub dla trampkarzy w 
wysokości 80,00 złotych, dla juniorów 100,00 złotych oraz dla seniorów w wysokości 
150,00 złotych.

W związku z usprawiedliwioną nieobecności Dyrektor DOKiS, Przewodniczący Komisji Joachim 
Wloczyk przedstawił otrzymaną informację na temat działających sekcji kulturalno-sportowych na 
terenie gminy Dobrodzień.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 3.

Przewodniczący Komisji przedstawił następujące projekty uchwał w sprawie:

 ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobrodzień,

Skarbnik Gminy przedstawiła stawki obowiązujące w 2015 roku, stawki maksymalne na 2016 rok
oraz propozycje stawek podatku od nieruchomości stosując podwyżkę  2%  lub 3%.

Skarbnik Gminy poinformowała,  jak przedstawiają się  wpływy z podatku od nieruchomości  od
osób fizycznych i od osób prawnych przy zastosowaniu podwyżki 2%  i 3% a także jakie kwoty nie
wpłyną do kasy gminy w związku ze zwolnieniami z mocy uchwały.

Na pytania radnych odpowiedzi udzielały Skarbnik Gminy oraz Pani Burmistrz.

Następnie projekt uchwały 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

 ustalenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków  transportowych  na  terenie  Gminy
Dobrodzień, 

Skarbnik Gminy poinformowała o propozycjach stawek podatku od środków transportowych od
autobusów, gdyż tylko te stawki ulegają zmianie, pozostałe stawki pozostają bez zmian.
Przedstawiła  także  jak  przedstawiały  się  stawki  podatku  obowiązujące  w 2015  roku,  jak  będą
przedstawiały się przy podwyżce 1% lub 2%.
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Projekt uchwały 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

 wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Dobrodzień.

Skarbnik  Gminy  poinformowała,  że  znowelizowana  ustawa  o  podatkach  i  opłatach  lokalnych
zobowiązuje  gminy  do  wprowadzenia  i  ustalenia  stawek  opłaty  targowej  na  terenie  gminy.
Proponowane stawki są stawkami obowiązującymi w tym roku, bez podwyżki.
Pani Skarbnik poinformowała, że wpływy do budżetu z opłaty targowej wynoszą około 44.000,00
złotych rocznie.

Projekt uchwały 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

• wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Lasowice
Wielkie a Gminą Dobrodzień,

Dyrektor ZEASiP Bożena Gaś wyjaśniła, że w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej,
jeżeli w przedszkolu lub szkole na naukę religii danego wyznania zgłosi się mniej niż 7 uczniów
organ  prowadzący w  porozumieniu  z  właściwym kościołem organizuje  naukę  religii  w  grupie
międzyszkolnej  lub  pozaszkolnym  punkcie  katechetycznym.  Religia  odbywa  się  na  życzenie
rodziców  wyrażane  w  formie  pisemnego  oświadczenia.  W tym  roku  szkolnym w Publicznym
Gimnazjum w Dobrodzieniu zostało złożone takie życzenie dla 2 uczniów wyznania ewangelicko-
augsburskiego. Uczniowie ci uczęszczają na naukę religii do Domu Parafialnego w Zawadzkiem,
uczącym jest ksiądz z Lasowic Wielkich. Stąd porozumienie z Gminą Lasowice Wielkie.

Projekt uchwały 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

• zmiany uchwały nr XXVI/194/2005 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 lutego 2005 
roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień,

Dyrektor ZEASiP Bożena Gaś poinformowała, że § 10 wymienionej uchwały upoważnia Dyrektora
ZEASiP do  wydawania  decyzji  administracyjnych  z  zakresu  przyznawania  świadczeń  pomocy
materialnej o charakterze socjalnym. Zmiana uchwały i uchylenie  § 10 jest następstwem zapisu
art.90  m  ust.  2  Ustawy  o  Systemie  Oświaty,  który  mówi,  że  Rada  Gminy  może  upoważnić
kierownika ośrodka pomocy społecznej  do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących
stypendiów.
W chwili obecnej  zgodnie z ust.1ustawy świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym
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przyznaje  burmistrz.  Jednakże  wszystkie  sprawy  związane  z  przyjmowaniem  wniosków,
rozpatrzeniem, wypłatą pozostają w kompetencjach Zespołu, gdyż Ustawa o Systemie Oświaty nie
zawiera  przepisów,  które  uniemożliwiałyby  powierzenie  prowadzenia  postępowań  w  sprawach
przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym ZEASiP-om.

Projekt uchwały 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

• zmiany uchwały nr XII/79/2007 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu  z dnia 12 listopada 2007
roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, a także
warunków i sposobu ich przyznawania,

Dyrektor ZEASiP wyjaśniła, że do tej pory fundusze zdrowotne dla nauczycieli znajdowały się w
budżetach poszczególnych jednostek oświatowych. Jednakże w związku z wieloma interpretacjami
prawnymi  i  orzeczeniami  sądów  środki  na  pomoc  zdrowotną  dla  nauczycieli  powinny  zostać
scentralizowane  i  wydzielone  w budżecie  gminy.  Zgodnie  z  tym administrowanie  środkami  na
ochronę zdrowia nauczycieli należy  do organu prowadzącego szkołę.

Projekt uchwały 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

Projekty uchwał oraz analiza stawek podatkowych stanowią załącznik do protokołu.

Punkt 4.

W sprawach różnych:

1/  Dyrektor  ZEASiP Bożena  Gaś  poinformowała,  że  otrzymała  pismo  informujące,  że
podczas zebrania z mieszkańcami sołectwa Makowczyce poruszony został temat dowozu
dzieci do szkół i przedszkoli oraz dokonywania opłat za bilety przez korzystających z tych
pojazdów.  Rodzice  dzieci  zaproponowali,  aby kierowcy sprawdzali  bilety  w  pojazdach,
gdyż  niektóre  dzieci  jeżdżą  bez  biletów  z  powodu  niedokonywania  opłat,  a  niektóre  z
powodu nie odebrania biletu w sekretariacie szkoły. Osoby, które poruszyły ten temat płacą
za bilety swoich dzieci i  chciałyby, aby wszyscy byli  traktowani jednakowo tzn.  aby za
przejazd płacili ci którzy powinni.

Dyrektor  Bożena  Gaś  poinformowała  o  ilości  osób  uprawnionych,  nieuprawnionych  i
kosztach dowozu w 2015 roku w poszczególnych jednostkach oświatowych i tak:

1. PSP Dobrodzień
• uprawnieni (powyżej 3 i 4 km, płaci ZEASiP)      37 uczniów     - 2.713,71 zł
• nieuprawnieni (poniżej 3 i 4 km)                           18 uczniów

     
      2.   PSP Turza
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• uprawnieni (powyżej 3 i 4 km, płaci ZEASiP)   11 uczniów   - 668,10 zł
• nieuprawnieni (poniżej 3 i 4 km )  5 uczniów

      3.   PSP Szemrowice
• uprawnieni ( poniżej 3 i 4 km, płaci ZEASiP)  50 uczniów  -   4.355,62 zł
• nieuprawnieni ( poniżej 3 i 4 km)   19 uczniów

 
      4.    PG  Dobrodzień

• uprawnieni (powyżej 3 i 4 km, płaci ZEASiP)  133 uczniów  -   12.091,18 zł
• nieuprawnieni (poniżej 3 i 4 km)   35 uczniów

 
      5.    ZEASiP

• DOKiS dzieci niepełnosprawne     4.714,85
• ZGKiM  dzieci  niepełnosprawne,  bilety  miesięczne  do  Zespołu  Placówek

Edukacyjnych        144,98 zł
• Zwroty kosztów dowozu ( 3 uczniów Lubliniec)   900,00 zł
• P. Cisiński - Kadłub Strzelecki     około 3.000,00 zł

             
Dyrektor ZGKiM Dariusz Dykta wyjaśnił, że opiekunowie posiadają listy osób uprawnionych do
przejazdu  bez  biletu  i  dokonują  kontroli  biletów.  Faktycznie  okazało  się,  że  kilkoro  osób  nie
posiadało biletów. 
Poinformował, że najtańszy bilet miesięczny kosztuje 54,00 złote dla jednego dziecka.

Dyrektor  ZEASiP wyjaśniła,  że  zgodnie  z  przepisami,  jeżeli  droga  dziecka  z  domu do szkoły
przekracza 3 km w przypadku uczniów klas  I  – IV szkół  podstawowych i  4 km w przypadku
uczniów  klas  V i  VI  szkół  podstawowych  oraz  uczniów  gimnazjów  obowiązkiem  gminy  jest
zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka.

Na poruszoną  kwestię  przez  Panią  Burmistrz  dotyczącą  wydruku  ilości  kilometrów na  bilecie,
Dyrektor Dykta wyjaśnił, że program kasowy zaokrągla do pełnych kilometrów.

Stanowisko Komisji:
• Należy zmotywować rodziców do uiszczania odpłatności za dowóz dziecka do szkoły.
• Dokonać  weryfikacji  list  celem  zobowiązania  rodziców  do  uiszczania  odpłatności  za

przewóz dziecka.
• Raz w miesiącu należy dokonać kontroli celem dostarczenia do szkół listy osób, które nie

dokonują opłat.
• Poinformować  rodziców,  że  w  przypadku  nie  uiszczenia  opłaty  dziecko  nie  zostanie

dowożone do jednostki oświatowej.
• Regulamin dowozu uzupełnić o zapis odnośnie konsekwencji za przejazd bez biletu.

Dyrektor  ZEASiP poinformowała,  że  na  spotkaniach  z  dyrektorami  jednostek  oświatowych  na
bieżąco omawiane są sprawy związane z dowozem dzieci.

Dyrektor ZGKiM przyjął do wiadomości i realizacji stanowisko Komisji.

2/ Przewodniczący Komisji przedstawił pismo trenerów VEGI oraz Dyrektor DOKiS  w sprawie
przyznania jednorazowej nagrody pieniężnej dla zawodników sekcji pływackiej Vega. Prośbę swą
umotywowali tym, że pięcioro zawodników zdobyło medale oraz zakwalifikowało się do finałów A
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i B na zawodach rangi Mistrzostw Polski.

Pani Burmistrz poinformowała o wysokości nagród, jakie zostały przyznane w ramach promocji
Gminy w latach 2012 – 2015.

Po dyskusji  Komisja  przyznała na nagrody dla zawodników kwotę w wysokości 1.000,00 złotych.
Jednocześnie  upoważniła  trenera  do  rozdysponowania  tej  kwoty  na  nagrody  dla  zawodników
według własnego uznania.

3/ Przewodniczący Komisji przedstawił treść pisma................... w którym zwraca się z prośbą o
przyznanie  stypendium,  które  pozwoliłoby  na  dalsze  kontynuowanie  dyscypliny  tanecznej  i
rozwijanie  umiejętności.  W piśmie  Pan …................  przedstawił  etapy rozwoju  artystycznego i
osiągnięcia w dziedzinie tańca towarzyskiego.

Komisja zaproponowała, by wniosek został uzupełniony o przedstawienie informacji o turniejach w
jakich brał udział, jakiej były rangi oraz zdobytych miejscach na podium w 2015 roku.
Jednocześnie  zaznaczyła,  że  Rada  Miejska  nie  przyznaje  stypendiów  za  osiągnięcia  sportowe,
jedynie może przyznać nagrodę finansową.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący Komisji
Joachim Wloczyk

Miejsca puste zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
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