
Rada Miejska
w Dobrodzieniu

Protokół

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji
Gminy, które odbyło się w dniu 8 grudnia 2015 roku.

Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 przyjęcia  Strategii  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  Gminy  Dobrodzień  na  lata

2016-2025,
 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016,
 miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok

2016,
 uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok.

      2.  Propozycje do planu pracy Komisji na 2016 rok.
3.  Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji dokonał otwarcia posiedzenia komisji witając radnych oraz zaproszonych
gości.

Następnie przedstawił porządek posiedzenia proponując dodatkowo wprowadzenie zaopiniowania
projektu  uchwały  w  sprawie  trybu  udzielania  i  rozliczania  dotacji  dla  niepublicznych  szkół  i
przedszkoli działających na terenie Gminy Dobrodzień oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji.

Porządek posiedzenia po zmianach  poddano głosowaniu.

Radni porządek posiedzenia po zmianach przyjęli jednogłośnie.

Punkt 1.

Przewodniczący Komisji Joachim Wloczyk przedstawił następujące projekty uchwał w sprawie:

Podpunkt 1.

• trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na
terenie  Gminy  Dobrodzień  oraz  trybu  i  zakresu  kontroli  prawidłowości  pobierania  i
wykorzystania udzielonej dotacji,

    Dyrektor ZEASIP Bożena Gaś wyjaśniła, że uchwała w tej formie została podjęta 16 czerwca
2014 roku i  została  uzupełniona  o  trzy dodatkowe zapisy,  które  w projekcie  uchwały  zostały
zaznaczone  na  niebiesko.  Dwa pierwsze  z  tych  fragmentów będą  miały  zastosowanie  tylko  w
momencie, kiedy nie będziemy w stanie zapewnić wszystkim dzieciom z terenu gminy miejsc w
przedszkolach publicznych. (art. 90 ust. 1b, 1d-1o – otwarty konkurs ofert)
      Trzeci fragment rozszerza upoważnienie dla organu prowadzącego o możliwość kontrolowania
również prawidłowego pobrania dotacji a nie tylko jej wykorzystania.
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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

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

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

Podpunkt 2.

 przyjęcia  Strategii  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  Gminy  Dobrodzień  na  lata
2016-2025,

Dyrektor  MGOPS  Klaudia  Tkaczyk  poinformowała,  że  Strategia  Rozwiązywania  Problemów
Społecznych  Gminy  Dobrodzień  na  lata  2016-2025  jest  dokumentem,  który  obejmuje  wiele
obszarów, kwestii i problemów, mających wpływ na jakość życia mieszkańców gminy.
Diagnoza  sytuacji  społecznej  Gminy  Dobrodzień  została  przeprowadzona  metodą  analizy
dokumentów  statystycznych,  tj.  sprawozdań  MPiPS-03  ze  świadczeń  pieniężnych  
i w naturze udzielanych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu w
latach 2010-2014, danych statystycznych obrazujących poziom życia mieszkańców oraz rozwój
Gminy  Dobrodzień  dostępnych  w  Banku  Danych  Lokalnych  GUS,  analizy  zasobów  pomocy
społecznej  gminy,  która  jest  sporządzana  zgodnie  z  zaleceniem  przepisów  ustawy  o  pomocy
społecznej, opinii przedstawicieli lokalnych instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów
społecznych oraz opinii  przedstawicieli  społeczności  lokalnej,  uzyskanych w trakcie  konsultacji
społecznych.
W dokumencie Strategii określono cel główny, cele szczegółowe i działania zmierzające do 
rozwiązania lub zminimalizowania skutków problemów społecznych, zidentyfikowanych na terenie
Gminy Dobrodzień.

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

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

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

Podpunkt 3.

• uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016,

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali: Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski Damian, Koj 

                                                                                                                                                    2 



Rudolf, Korzyniewski Eugeniusz, Kuboth Manfred, Lichota Rajmund, Max Katarzyna, Miazga 
Tomasz, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim
Przeciw: -------------------

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

Salę posiedzeń opuścił radny Damian Karpinski

Podpunkt 4.

• Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
rok 2016,

Pani Burmistrz poinformowała, że  na realizację zadań tego Programu gminy posiadają środki 
finansowe pochodzące z opłat  za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 
mogą być przeznaczone tylko na realizację zadań gminnego programu.
W gminnym programie zostały ujęte zadania, realizacja zadań, termin realizacji oraz koszt zadań.

Na pytania radnych odpowiedzi udzielała Pani Burmistrz, natomiast Pani Bogusława Kryś udzieliła
wyjaśnień w związku z powstałymi rozbieżnościami dotyczącymi ogólnej kwoty przeznaczonej na
realizację Programu.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

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

Przeciw: Kuboth Manfred

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

Podpunkt 5.

• uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok.

Skarbnik  Gminy  Gabriela  Gaś  przedstawiła  projekt  budżetu  gminy  na  2016  rok.  Uzasadniła
przyjęte wartości planu po stronie dochodów budżetu z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej
i  źródła.  Następnie  omówiła  plany  wydatków  budżetowych  w  poszczególnych  rozdziałach
klasyfikacji  budżetowej.  Przedstawiono  również  plany  przychodów  i  rozchodów  Gminy
Dobrodzień na 2016r. 

Następnie  głos  zabrała  Pani  Burmistrz,  która  omówiła  przyjęte  w  projekcie  budżetu  zadania
inwestycyjne.

Na  pytanie  radnego  Eugeniusza  Korzyniewskiego  w  sprawie  wykonania  chodnika  przy  ul.
Szemrowickiej  w  Dobrodzieniu,  Pani  Burmistrz  wyjaśniła,  że  brak  jest  środków  w  budżecie.
Należałoby  zwrócić  się  z  wnioskiem  do  Starostwa  Powiatowego  ale  trzeba  się  liczyć  z  50%
partycypacją w kosztach inwestycji.
Radny  proponował  też,  by  wyasfaltować  drogę  łączącą  miejscowość  Błachów  z  Ligotą
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Dobrodzieńską.

Pani  Burmistrz  wyjaśniła,  że  chciałaby wprowadzić wszystkie  zadania do budżetu ale  stara  się
wybierać te na które można pozyskać dofinansowanie. Priorytetem są te zadania na które można
pozyskać środki z Unii Europejskiej.

Radny Rudolf  Koj zapytał jakie będą koszty związane z wykonaniem oświetlenia ul. Opolskiej w
Turzy  –  Pani  Burmistrz  wyjaśniła,  że  w  budżecie  zostało  ujęte  wykonanie  projektu  natomiast
realizacja nastąpi w latach późniejszych. Na pytanie odpowie jak będzie wykonana dokumentacja i
znana wartość kosztorysowa.

Na  pytanie  radnego  Andrzeja  Jasińskiego  czy  nie  powinno  się  zlecić  wykonania  projektu  na
termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Dobrodzieniu, Pani Burmistrz  wyjaśniła, że
projekt już jest tylko potrzebne są środki na wykonanie.

Radny  Rajmund  Lichota  zapytał  czy  były  poczynione  rozmowy  na  temat  transportu
międzygminnego z gminą  Zawadzkie.

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że jest już po rozmowie z Burmistrzem Zawadzkiego.

Na  pytanie  radnego  Eugeniusza  Korzyniewskiego  czy  można  udzielić  informacji  na  temat
modernizacji domu kultury, Pani burmistrz wyjaśniła, że ogólny koszt projektu sali widowiskowej
to kwota 41.000,000 złotych, w tym dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
ramach programu Rozwój infrastruktury Kultury 26.000,00 złotych.

Następnie projekt uchwały sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 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

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

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

Opinia Komisji  na temat projektu budżetu Gminy Dobrodzień na 2016r.

Komisja stwierdza, że do projektu przyjęto dochody w kwocie 29.318.515,75 zł.
Dotacje  na  zadania  zlecone  oraz  zadania  własne  przyjęto  w  wysokościach  wynikających
z zawiadomień Wojewody Opolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego natomiast subwencję
ogólną w wysokości 12.692.364,00 zł na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów w tym część
oświatową  subwencji  w  kwocie  10.073.434,00  zł  oraz  część  wyrównawczą  subwencji
w kwocie 2.618.930,00 zł.
W dziale  801 (Oświata i wychowanie) przyjęto dochody w wysokości 878.234,00 zł w tym:
- z tyt. dotacji w kwocie 460.165,00 zł,
- z tyt. dochodów pobieranych przez jednostki oświatowe w kwocie 418.069,00 zł.
W dz. 851 (Ochrona zdrowia) przyjęto dotację celową na zadania zlecone w wysokości 440,00 zł.
W dz. 852 (Pomoc społeczna) z tyt dotacji przyjęto dochody w wysokości 2.585.000,00 zł, a z tyt.
dochodów pobieranych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 77.208,95zł.
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W dz. 853 przyjęto dochody z tyt. wpływów z usług w wysokości 44.000,00 zł.

Analizując projekt budżetu w zakresie wydatków ustalono, że zostały one zaplanowane na 
poziomie 30.085.331,21 zł.
Na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych na terenie gminy oraz Zespołu
Ekonomiczno -Administracyjnego Szkół i  Przedszkoli  w projekcie budżetu przeznaczono kwotę
13.745.939,79 zł. Zabezpieczono również środki w wysokości 154.950,00 zł na pokrycie wydatków
związanych z funkcjonowaniem Gminnego Żłobka.
Na zadania z zakresu ochrony zdrowia w projekcie budżetu przeznaczono kwotę 150.440,00 zł
w tym :
-  na zadania zlecone kwotę 440,00 zł zgodnie z planowaną dotacją na ten cel,
- na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotę
133.000,00  zł  oraz  na  realizację  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  kwotę
17.000,00 zł, tj. w wysokości odpowiadającej planowanym dochodom z tytułu opłat za zezwolenia
na sprzedaż alkoholu.
W dz. 852 Pomoc Społeczna ujęto wydatki na zadania zlecone w wysokości 2.102.000,00 zł tj.
w wysokości planowanych dotacji celowych z budżetu państwa na ten cel. Zabezpieczono również
środki  na  zadania  własne  dotowane z  budżetu  państwa w kwocie  483.000,00 zł.  Na realizację
pozostałych  zadań  własnych  z  zakresu  pomocy  społecznej  w  projekcie  budżetu  ujęto  kwotę
1.472.670,00 zł w tym na dotacje 109.000,00 zł.
Na zadania z zakresu kultury w projekcie przeznaczono środki w wysokości 1.752.260,39 zł, w tym
m.in.  na dotacje podmiotowe dla instytucji  kultury 1.631.500,00 zł  i  na dotacje dla podmiotów
spoza sektora finansów publicznych 21.500,00 zł.
W budżecie  gminy zabezpieczono  również  środki  na  zadania  własne  gminy z  zakresu  kultury
fizycznej w kwocie 132.969,76 zł.

Po zapoznaniu się  z  projektem budżetu Komisja stwierdza,  że został  on sporządzony w
oparciu o możliwości finansowe gminy, zabezpiecza on realizację podstawowych potrzeb gminy z
zakresu oświaty, kultury, kultury fizycznej, zdrowia, opieki społecznej i promocji gminy.

Przedstawiony projekt budżetu Gminy Dobrodzień na 2016r. Komisja opiniuje pozytywnie. 

Punkt 2.

 Komisja opracowała plan pracy Komisji na 2016 rok, który przedstawia się następująco:

1. Przegląd obiektów sportowych.
2. Współpraca Komisji z Radą Kultury w Dobrodzieniu.
3. Wizytacja  placówek  oświatowych  i  kulturalnych  znajdujących  się  na  terenie  gminy

Dobrodzień.
4. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych.
5. Opracowanie listy miejsc kultu i pamięci na terenie gminy Dobrodzień.
6. Spotkanie  z  działającymi  stowarzyszeniami  i  sekcjami  kulturalno-sportowymi  z  terenu

gminy Dobrodzień.
7. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.
8. Opiniowanie stawek podatkowych na 2017 rok.
9. Opiniowanie projektu budżetu gminy na 2017 rok.

Punkt 3.

W sprawach różnych:
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• Pani Burmistrz odniosła się do informacji radnego Joachima Wloczyka, który słyszał, że
gmina chce wystąpić z Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Wyjaśniła,
że KOLOT zajmuje się promowaniem produktu jakim jest turystyka lokalna a nasza gmina
takiego produktu nie posiada. Płacimy roczne składki w wysokości 3.000,00 złotych a nie
korzystamy z dóbr tej organizacji.

• Przewodniczący  Komisji  powrócił  do  sprawy  wniosku  Pana  …..................,  który  był
rozpatrywany  na  poprzednim  posiedzeniu  komisji,  gdzie  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.
Pan ….............. uzupełnił swój wniosek.
Przewodniczący  Komisji  zaproponował  także  przyznanie  nagrody  finansowej  dla  Pani
…......  z Pluder za zdobycie Mistrzostwa Europy w dziedzinie karate (reprezentuje Klub
NIDAN w Zawadzkiem). Pani …....... od 10 lat trenuje karate, od kilku lat zdobywa sukcesy
na arenie krajowej.

 Radni przyznali nagrody finansowe w wysokości po 1.500,00 złotych dla następujących
osób:
1. Pana ….............. – za osiągnięcia taneczne podczas kariery sportowo-tanecznej,
2. Pani …............... – za osiągnięcia w dziedzinie karate.

              Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący Komisji
Joachim Wloczyk

       
Miejsca puste – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
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