
Rada Miejska
w Dobrodzieniu

Protokół

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 10 grudnia 2015 roku.

Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie 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 po czym poddał go pod głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym porządek posiedzenia przyjęli jednogłośnie.

Punkt 1.

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 2016 rok.

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

Odpowiedzi na pytania radnych udzielała Skarbnik Gminy oraz Burmistrz Dobrodzienia.

Następnie projekt uchwały sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok poddano
głosowaniu.

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

Przeciw: –------------------------

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

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

Analizując projekt budżetu w zakresie dochodów ustalono, że zostały one zaplanowane na
poziomie 29.318.515,75 zł. Planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz
udziału  we  wpływach  z  podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych  przyjęto  na  podstawie

1



informacji  otrzymanej  z  Ministerstwa  Finansów.  Dotacje  przyjęto  zgodnie  z  otrzymanymi
zawiadomieniami Wojewody Opolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Na zadania z zakresu
obrony  narodowej  i  obrony  cywilnej  planowane  dotacje  wynoszą  odpowiednio  1.100,00  zł  i
4.890,00  zł.  W  projekcie  budżetu  w  dz.  900  Gospodarka  komunalna  i  ochrona  środowiska
zaplanowano dochody w wysokości 984.300,00 zł. 

Do  projektu  przyjęto  wydatki  w  wysokości  30.085.331,21  zł.  Na  zadania  bieżące
z  zakresu  bezpieczeństwa  publicznego  i  ochrony  przeciwpożarowej  przeznaczono  środki
w wysokości 203.385,46 zł, z tego w rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne kwotę 184.95,46 zł
i w rozdz. 75414 – Obrona cywilna kwotę 18.990,00 zł. W ramach planu wydatków bieżących na
gospodarkę  komunalną  i  ochronę  środowiska  w  wysokości  1.681.500,00  zł  ujęto  wydatki  na
zadania  z  zakresu  gospodarki  ściekowej  i  ochrony  wód  (93.000,00  zł),  gospodarki  odpadami
(860.000,00 zł),  oczyszczania miasta  i  wsi  (70.000,00 zł),  utrzymania  zieleni  na  terenie  gminy
(53.000,00 zł), oświetlenia ulic, placów i dróg (453.000,00 zł), ochrony środowiska (38.000,00 zł)
oraz  na  pozostałe  wydatki  związane  z  gospodarką  komunalną  gminy  (114.500,00  zł).  Projekt
budżetu zawiera również zadania inwestycyjne na ogólną kwotę 2.798.474,41 zł w tym dotyczące
ochrony  przeciwpożarowej  na  kwotę  611.150,00  zł  oraz  gospodarki  komunalnej  w  wysokości
198.488,68 zł.

 Projekt  uchwały budżetu ustala  plan  przychodów i  kosztów zakładu budżetowego na
2016r. Planowane przychody z tyt. świadczonych przez zakład usług wynoszą 4.475.200,00 zł. Plan
kosztów ujęto w tej samej wysokości.

Podsumowując Komisja stwierdza, że w projekcie uchwały budżetowej na 2016r. zostały
uwzględnione środki finansowe na realizację podstawowych potrzeb gminy z zakresu gospodarki
komunalnej  i  mieszkaniowej,  estetyki  gminy  i  miasta,  gospodarki  wodnej,  bezpieczeństwa
publicznego oraz zadań dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Środki te,
jak  również  nakłady  na  zadania  inwestycyjne,  zostały  zaplanowane  w  oparciu  o  możliwości
finansowe gminy.

Przedstawiony  projekt  uchwały  budżetowej  w  sprawie  wprowadzenia  budżetu  Gminy
Dobrodzień na 2016r. Komisja opiniuje pozytywnie. 

Zaplanowano  również  dochody  majątkowe  z  tytułu  sprzedaży  gruntów,  lokali  mieszkalnych,
nieruchomości zabudowanych, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo
własności na ogólną kwotę 400.000,00 zł. Dochody bieżące w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
wykazano w kwocie 115.100,00 zł.

Punkt 2.

Plan pracy Komisji na 2016 rok przedstawia się następująco:

1. Rozpatrzenie wniosków o najem lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego.
2. Propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych.
3. Ocena przebiegu akcji zima 2015-2016.
4. Wizytacja Ochotniczych Straży Pożarnych w Dobrodzieniu i Główczycach.
5. Sprawozdanie z realizacji gospodarki odpadami na terenie gminy Dobrodzień.
6. Raport wykonania ochrony środowiska.
7. Stan zaawansowania inwestycji w związku z rewitalizacją Placu Wolności.
8. Weryfikacja oznakowania drogowego na terenie miasta Dobrodzienia.
9. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.
10. Przegląd budynków mieszkalnych i socjalnych z zasobu komunalnego na ul. Lublinieckiej.
11. Roczne sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w

Dobrodzieniu za okres od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku.
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12. Opiniowanie stawek podatkowych na 2017 rok.
13. Opiniowanie projektu budżetu gminy na 2017 rok.
14. Wizytacja oczyszczalni ścieków w Pludrach.
15. Informacja o utylizacji azbestu w gminie.
16. Zbiorowy transport publiczny.

Punkt 3.

W sprawach różnych:

1. Pani  Burmistrz  przypomniała,  że  na  Sesji  Rady  Miejskiej  była  mowa  o  powrocie  do
możliwości  skrętu  z  rynku  w  ul.  Solną  oraz  wprowadzenia  ruchu  dwustronnego  dla
rowerzystów.  Zmiany te  trzeba  wprowadzić  do  projektu  stąd  obecność  Pana Sebastiana
Wilisowskiego na dzisiejszym posiedzeniu komisji.

Pan Sebastian Wilisowski projektant organizacji  ruchu przedstawił  propozycje dotyczące
zmiany organizacji ruchu na ul. Opolskiej w Dobrodzieniu.

     Ostatecznie ustalono wprowadzenie na ul. Opolskiej następujących zmian:
• pas dla rowerzystów i ograniczenie prędkości do 50 km/h,
• ustawienie tablicy „ ustąp pierwszeństwa przejazdu”,
• zmianę ograniczenia tonażu z 2,5t na 3,5t,
• ustawienia znaku „ nie dotyczy zaopatrzenia”.

     Powyższe zmiany poddano głosowaniu.

Radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali przedstawione zmiany.

2. Radna Katarzyna Max zwróciła się z zapytaniem czy mieszkańcy zajmujący lokale mieszkalne
położone w Ligocie Dobrodzieńskiej przy ul. Wojska Polskiego 70 złożyli deklaracje o liczbie osób
zamieszkałych w danym lokalu i czy dokonują wpłat za wywóz odpadów komunalnych.

3. Radny Paweł Czapla wnioskował, by w transporcie publicznym uwzględnić wcześniejszy kurs do
Dobrodzienia  –  Dyrektor  ZGKiM  wyjaśnił,  że  kurs  dostosowany  jest  do  zajęć  lekcyjnych  w
poszczególnych jednostek oświatowych.
Radny zwrócił się z zapytaniem czy nie można by uruchomić dodatkowego kursu w czwartki na
trasie  Gosławice-Głowczyce-Zwóz  w  godzinach  południowych  (  11-tą  a  12-tą),  gdyż  15  osób
byłoby zainteresowanych takim kursem – Dyrektor ZGKiM wyjaśnił, że musi uzgodnić taki kurs z
Zarządem Dróg Krajowych i Zarządem Dróg Powiatowych.
Zastępca  Burmistrza  stwierdził,  że  w  taki  kurs  trzeba  by  wyposażyć  wszystkie  linie,  by  nie
doprowadzić do konfliktu.

4.  Radny Tomasz Miazga wnioskował o uporządkowanie położenia płytek przy ul. Chłopskiej nr 5
w Dobrodzieniu.

5. Radny Eugeniusz Korzyniewski wnioskował o uporządkowanie terenu wokół przystanku przy ul.
Solnej koło krytej pływalni.
Radny poinformował, że przy ul. E.Stein w jednym miejscu za Zakładem Drzewnym jest odcinek
zasypany cały ziemią – Dyrektor ZGKiM zainteresuje się tę sprawą.

6. Radny Joachim Sacha poinformował, że w Pludrach przy pierwszych przymrozkach nie były
posypywane drogi do granicy woj. śląskiego.

3



Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący Komisji
Eugeniusz Korzyniewski
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