
Rada Miejska
w Dobrodzieniu

  Protokół

z  posiedzenia  Komisji  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej,  Estetyki  Gminy  i  Miasta,
Gospodarki  Wodnej,  Bezpieczeństwa  Publicznego,  P/Pożarowa  i  Ochrony  Środowiska,  która
odbyła się w dniu 19 lutego 2016 roku

Porządek posiedzenia: 

1. Wniosek o ustanowienie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Klekotnej i w Rędzinie.
2. Rozpatrzenie wniosków o najem lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego.
3. Propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych.
4. Sprawa  ekwiwalentu  pieniężnego  za  udział  w  działaniach  ratowniczych  dla  członków

Ochotniczych Straży Pożarnych.
5. Sprawozdanie z realizacji gospodarki odpadami na terenie Gminy Dobrodzień.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian wprowadzonych w Strategii  Rozwoju

Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2011-2017.
7. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji powitał radnych oraz zaproszonych gości.

Następnie  przedstawił  porządek  posiedzenia  proponując  wykreślenie  z  porządku  obrad  punktu
dotyczącego  sprawozdania  z  realizacji  gospodarki  odpadami  na  terenie  Gminy  Dobrodzień  i
przeniesienie go na najbliższe posiedzenie komisji, po czym poddał go pod głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym porządek posiedzenia po zmianach przyjęli jednogłośnie.

Punkt 1.

       Inspektor Ewald Zajonc poinformował, że wpłynęły dwa wnioski o ustanowienie Zespołu
Przyrodniczo-Krajobrazowego w Klekotnej to znaczy od Sołtysa, Rady Sołeckiej i mieszkańców
sołectwa Klekotna oraz od radnych Rady Miejskiej w Dobrodzieniu po czym przedstawił treść tych
pism.
Wnioski te związane są z planowaną budową ferm norek amerykańskich w Klekotnej na terenie
działek nr  47,46,  44 i  45.  (  teren planowanego Zespołu to  1,9 ha prywatnego właściciela  oraz
dochodzi około 8 ha części działek, których właścicielem jest Nadleśnictwo Lubliniec).
Inwestor zmniejszył obsadę norek do 38 DJP, by uniknąć sporządzenia raportu oddziaływania na
środowisko  oraz  uzyskania  decyzji   o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację
przedsięwzięcia .
Ustanowienie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Klekotnej i w Rędzinie pozwoli na ochronę
tej  śródleśnej  enklawy  i  zablokowanie  powstania  ferm  norek,  jednak,  by  utworzyć  Zespół
wymagana jest  uchwała  Rady Miejskiej,  a  projekt  uchwały wymaga uzgodnienia z  Regionalną
Dyrekcją Ochrony Środowiska.
Następnie Pan Zajonc przedstawił procedury dotyczące wniosku o ustanowienie Zespołu wraz z
konsekwencjami  wypłaty  odszkodowania  za  ograniczenie  możliwości  wykorzystania
nieruchomości.

Pani Burmistrz wyjaśniła, że zleciła pracowni Eco Projekt dr Krzysztof Badora opracowanie
ekspertyzy  walorów  przyrodniczych  terenów  planowanej  budowy  fermy  norek  amerykańskich
w  Klekotnej  i  w  Rędzinie,  która  to  jest  materiałem  pomocniczym  przy  wydawaniu  decyzji
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o warunkach zabudowy. Może być także podstawą do wydania negatywnej decyzji.
Opracowanie to zlecono z uwagi na fakt, że wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla
fermy norek w Klekotnej  nie  obejmował  procedur  środowiskowych wynikających z  przepisów,
gdyż obsada do 40 DJP takiej procedury nie przewiduje.
       Pan Zajonc przedstawił informację na temat toczącej się procedury wydawania decyzji o
warunkach zabudowy dla fermy w Klekotnej.

Następnie  poinformował,  że  Państwo  Woźniak  w  dniu  1  lutego  2016  r.  złożyli  pismo
w  którym  przedstawili  swoje  stanowisko  po  zapoznaniu  się  z  aktami  sprawy  dotyczącymi
prowadzonego postępowania o ustalenie warunków zabudowy na rzecz p.............. dla inwestycji
polegającej na budowie fermy norek amerykańskich w Klekotnej, po czym przedstawił jego treść.

Gmina  Ciasna  wystąpiła  o  uznanie  jej  za  stronę  postępowania  w  wymienionym
postępowaniu administracyjnym, a tutejszy organ, czyli Burmistrz Dobrodzienia postanowieniem
włączył gminę Ciasna do tego postępowania.

Wpłynął także wniosek Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków dotyczący ustalenia
warunków zabudowy dla  fermy norek  w  Klekotnej  o  wyłączenie  organu  jakim jest  Burmistrz
Dobrodzienia  z  dalszego  prowadzenia  w/w  postępowania  i  wyznaczenie  innego  organu  do
załatwienia przedmiotowej sprawy, tj. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla fermy norek w
Klekotnej.  Organem  w  sprawie  rozpatrzenia  wniosku  OTOP –  u  jest  SKO  i  do  tego  organu
kontrolnego Gmina będzie to kierować.

Pan  Zajonc  poinformował,  że  Gmina  planuje  wydać  decyzję  odmowną  o  warunkach
zabudowy dla fermy norek w Klekotnej  i kieruje wniosek OTOP – u  do SKO ( nie wiadomo kiedy
będzie decyzja o wyznaczeniu innego organu, bądź odrzucenia tego wniosku ).

Zgodnie  z  ustawą  o  ochronie  środowiska  i  ochronie  przyrody  należy  pamiętać  jednak
o konsekwencjach z tytułu ustanowienia Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego.

Pani Burmistrz przypomniała, że zlecono i wykonano ekspertyzę jako materiał pomocniczy
do  wydania  decyzji  o  warunkach  zabudowy  dla  Klekotnej  oraz  decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach  zgody na  realizację  przedsięwzięcia  dla  Rędziny,  z  której  wypływa sugestia
ustanowienia  Zespołu  w  Klekotnej  i  Rędzinie  –  analizując  dokumenty  i  kwestię  ewentualnego
odszkodowania.  Pani  Burmistrz  poddała  pod  rozwagę  czy  nie  należałoby  się  wstrzymać  z
podjęciem uchwały.

Pani Wiesława Woźniak stwierdziła, że jeżeli gmina wyda decyzję i skieruje sprawę do SKO
to na tym się jej rola kończy. Poinformowała, że jeżeli powstanie ferma to wtedy Oni będą żądać
odszkodowania od gminy i inwestora. Uważa, że z tym problemem zostaną sami. Cały czas myśleli
o planie zagospodarowania przestrzennego, nie mają prawnika, zostali postawieni przed faktem, że
będą musieli żyć w smrodzie, a przecież 20 lat temu podjęli decyzję o przeprowadzce z miasta
w sam środek lasu. Pani Woźniak stwierdziła, że jest to żenujące, by mieszkańcy i rada nie mieli nic
do powiedzenia w tej sprawie. Wyraziła swoje oburzenie, że osoba z innej gminy przyjdzie i w
środku lasu robi co chce.

Pani Burmistrz poprosiła, by nie zarzucać Jej, że nie stoi po stronie Państwa Woźniak, gdyż
tylko  informuje  radnych  o  możliwych  konsekwencjach  (ewentualnym  odszkodowaniu)   w
przypadku utworzenia Zespołu lub wydania odmownej decyzji o warunkach zabudowy.

Następnie wyjaśniła, że Gmina występuje o utworzenie Zespołu na terenie, który nie jest
naszą własnością, tylko prywatnych osób i lasów państwowych.

Pan  Zajonc  wyjaśnił,  że  ustosunkowując  się  do  wniosku Ogólnopolskiego  Towarzystwa
Ochrony Ptaków, myślał że będą służyć pomocą merytoryczną i fachową jako strona ( o uznanie ich
za stronę sami przecież występowali ), a teraz występują o odsunięcie Burmistrza Dobrodzienia z
prowadzenia sprawy i wyznaczenie innego organu do wydania decyzji. Decyzja wydana przez inny
organ  może  być  korzystna  dla  inwestora,  a  szkodliwa  dla  gminy,  a  szczególnie  dla  Państwa
Woźniak.
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Radny Paweł Czapla stwierdził, że nasi radcy prawni powinni zająć stanowisko dokonując
analizy odnośnie ustanowienia Zespołu.

Pani  Burmistrz  przypomniała,  że  projekt  uchwały  trzeba  zaopiniować  na  posiedzeniu
komisji, a następnie przesłać go do zaopiniowania do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Poinformowała o konsekwencjach ewentualnych roszczeń i odszkodowaniach.

Pan  Zbigniew  Woźniak  stwierdził,  że  wpuszczając  inwestora  do  Klekotnej  trzeba  mieć
świadomość, że będzie się on starał o inne tereny w gminie, gdzie będzie chciał lokalizować nowe
fermy, czego przykładem jest ferma drobiu w Dobrodzieniu, która jest tylko rozbudowywana.

Pani Wiesława Woźniak stwierdziła, że jeżeli nie obroni się środka lasu to jak gmina obroni
teren na obrzeżach miasta.

Pani Burmistrz jeszcze raz podkreśliła, że trzeba zdecydować czy chcemy ustanowić Zespół
i  nie wiemy jaka będzie decyzja RDOŚ, więc trzeba wysłać wniosek o opinię.

Pan  Adrian  Dyllong  poinformował  o  postępowaniu  w przypadku  Rędziny,  gdzie  strony
postępowania zostały poinformowane o opinii,  zapoznał się z nią wójt Gminy Ciasna.  Zostanie
wydana decyzja odmowna na podstawie opinii RDOŚ oraz zleconej ekspertyzy.

Pan Zbigniew Woźniak zapytał, czy jeżeli nie zostanie utworzony Zespół i Burmistrz wyda
decyzję negatywną czym będzie ona uzasadniona.

Pani Burmistrz wyjaśniła, że podstawą do wydania negatywnej decyzji jest ekspertyza.

Pani Woźniak stwierdziła, że jak nie będzie Zespołu, decyzja będzie negatywna to inwestor
się odwoła i będzie starał się o odszkodowanie.

Na pytanie Pani Woźniak, jaką formę proponują radcy prawni, Pani Burmistrz wyjaśniła, że
prawnicy uczulają, że takie prawdopodobieństwo może wystąpić.

Pani  Woźniak  stwierdziła,  że  Oni  także  chcą  wystąpić  o  odszkodowanie,  od  miesiąca
czerwca do października będą mieszkać w smrodzie. Przypomniała, że niektórzy radni byli na wizji
i doskonale wiedzą jaki to jest smród. Nie będą mogli otworzyć okien, wywiesić prania, nie mówiąc
już o grillowaniu, obecna droga jest w fatalnym stanie nie ma możliwości przejazdu i można sobie
wyobrazić w jakim będzie po powstaniu fermy. Stwierdziła, że wystąpią o odszkodowanie oraz o
remont drogi.

Pan Adrian Dyllong wyjaśnił, że nic nie szkodzi na przeszkodzie, by wysłać wniosek do
RDOŚ-u z projektem uchwały. Ostatecznie to Rada Miejska podejmie lub nie podejmie uchwały.

Pan Zajonc prosił o decyzję radnych komisji w zakresie czy w uchwale ująć tylko Klekotną
czy Klekotną i Rędzinę.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie:  kto jest za wysłaniem dwóch osobnych
wniosków do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska celem wydania opinii.

Za powyższą propozycją głosowało 7 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Pan  Adrian  Dyllong  poinformował,  że  wpłynął  wniosek  o  wydanie  decyzji  o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie
hybrydowej  instalacji  zgazowującej  do  produkcji  energii  elektrycznej  i  cieplnej  wraz  z
infrastrukturą w miejscowości Pludry przy ul. Wyzwolenia 18.
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Punkt 2.

Inspektor  Krystyna  Nowak  poinformowała,  że  od  ostatniej  komisji  wpłynęło  9  spraw  w
przedmiocie lokalowym,w tym :  6 wniosków, 3 podania, i tak :

1.  …..............w  ramach  aktualizacji  danych  zawartych  we  wniosku  złożył  podanie  w  sprawie
sytuacji finansowej i mieszkaniowej, która kwalifikuje go do pozostawienia na liście oczekujących.

2. .................. zam............. - umorzyć postępowania z uwagi na nieuzupełnienie wniosku.

3. …................ - umorzyć postępowanie na wniosek strony.

4. …................ zam. …........ dotyczy zamiany na mniejsze - w ramach weryfikacji potwierdziła
wolę zamiany na mniejszy lokal mieszkalny.
Pozostaje na liście oczekujących na realizację.

5......................  zam. ….........  -  wniosek dotyczy zamiany na nieco mniejszy lokal oraz w innej
miejscowości.
Pozytywnie na listę oczekujących w ramach zamiany.

6. ….............- zam. …..............  dotyczy zamiany na czas odbywania kary pozbawienia wolności.
Po  przeanalizowaniu  sprawy  pod  względem  zadłużenia  oraz  dewastacji  obecnego  lokalu
mieszkalnego  zostanie  wystosowane  pismo  do  w/w  wspólnie  z  administratorem  budynku  dot:
propozycji dobrowolnego przeniesienia się do wskazanego lokalu socjalnego. W przypadku braku
wyrażenia  zgody  zostanie  wszczęte  postępowanie  sądowe  przez  administratora  budynku  dot:
eksmisji do wskazanego lokalu socjalnego

7.  …....................  -  2  osoby.  Obecny  lokal  to  17,20m2.  Negatywnie  z  uwagi  na  przekroczony
dochód. Proponuje się czynienie starań w ramach własnych pozyskania innej zainteresowanej osoby
na dokonanie zamiany. Równocześnie poinformuje się stronę, iż zamiana taka może być dokonana
po złożeniu wniosków do właścicieli lokali i po uzyskaniu zgody.

8. ….........................- 1+ osoba 
Pozytywnie na listę oczekujących w ramach zamiany.   

9.  ….............................– 2os.
Podanie  dot:  zmiany  najemcy  z  matki  na  syna,  który  wspólnie  z  nią  zamieszkuje  i  sprawuje
bezpośrednia nad nią opiekę ze względu na stan zdrowia.
Pozytywnie.

Powyższe propozycje komisja  zaopiniowała pozytywnie.      

Następnie Pani Krystyna Nowak poinformowała o dokonaniu aktualizacji listy.                     

W ramach aktualizacji listy dokonano skreśleń niżej wymienionych rodzin:     
1.......................... – wyk. naprawy w obecnym lokalu zgodnie z  oczekiwaniami strony
2. ….................... – wyprowadził się poza teren Gminy Dobrodzień.

Obecnie na liście rodzin/osób oczekujących na realizację przydziałów jest ogółem 21 rodzin w tym
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na docelowe - 6,  socjalne - 8, zamiany -7 ( 2 na mniejsze).

Punkt 3.

Inspektor Krystyna Nowak przedstawiła propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych

1. DO SPRZEDAŻY /  REZERWA

-  Turza,  ul. Kolejowa -  pow.30,11m2

                                                
 - Turza,  ul. Kolejowa   - pow. 52,92m2  
                                                                                               
  - Szemrowice,  ul. Wiejska   pow.74,61m2 

                                                       
 Do czasu uregulowania spraw gruntowych i ogłoszenia przetargu pozostaje jako rezerwa lokalowa.

  - PLUDRY ul. Leśna 2a/14 
    Dotychczasowa Rezerwa lokalowa. 
                           
  Propozycje:    1. …................. -  z listy zamian 
                         2. …................. -  z listy zamian   
                     
2. WOLNE  LOKALE

- Dobrodzień,  ul. Oleska 1a/11  o pow.13,76m2   -  pozostawić jako rezerwę
                                    
- Dobrodzień, ul. Lubliniecka 51/2  o pow. 45,57m  do zasiedlenia
                    
  Propozycje:      1. …..................
                                                   
- Dobrodzień, ul. Oleska 18 –  do remontu

- Rzędowice, ul. Dobrodzieńska 3- w trakcie adaptacji. (2 lokale socjalne pozostawić jako rezerwę).

- Błachów ul.Opolska 25  -   lokal socjalny pozostawić na eksmisję …....................

Punkt 4.

Sprawa ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych dla członków Ochotniczych
Straży Pożarnych.

Przewodniczący  Komisji  przedstawił  treść  wniosku  Zarządu  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w
Dobrodzieniu  i  Zarządu Ochotniczej  Straży Pożarnej  w Szemrowicach  w sprawie  podniesienia
stawki ekwiwalentu pieniężnego dla  członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy
Dobrodzień  za  udział  w  działaniach  ratowniczych  oraz  szkoleniach  organizowanych  przez
Państwową Straż Pożarną ponownie do kwoty 1/175 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w
gospodarce uspołecznionej.
Następnie przedstawił treść pisma Ochotniczej Straży Pożarnej w Główczycach w którym zwracają
się  z  apelem do wnioskodawców zwiększenia ekwiwalentu  o zrezygnowanie  z  wnioskowanych
zmian i  o większe  zaangażowanie społeczne.
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Pani  Burmistrz   wyjaśniła,  że  kiedyś  wyjazdy  do  akcji  ratowniczych  nie  były  płatne,  później
przepisy  nałożyły  obowiązek  wprowadzenia  ekwiwalentu  do  kwoty  1/175   przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej.
W 2012 roku kiedy nie  było  środków na  zakup  sprzętu  i  strażacy wystąpili  z  propozycją,  by
obniżyć ekwiwalent  do 12,00 złotych za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym oraz za
każdą godzinę w szkoleniu pożarniczym a zaoszczędzone środki pozostawić na zakup sprzętu.  
Podkreśliła, że na straż są przeznaczane cały czas takie same środki.
W ubiegłym  roku  znowu  powrócił  wniosek  o  podwyższenie  ekwiwalentu,  ale  na  posiedzeniu
Zarządu Gminnego zaopiniowany został negatywnie.
Teraz  wpłynął  wniosek  o  podwyższenie  stawki.  Pani  Burmistrz  przedstawiła  jakie  stawki
obowiązują w gminach ościennych. Następnie zawnioskowała o podwyższenie stawki informując,
że  w  budżecie  na  2015  rok  zabezpieczone  były  środki  finansowe  na  wypłatę  ekwiwalentu  w
wysokości 15.800,00 złotych, natomiast na 2016 rok zabezpieczono kwotę  w wysokości 24.000
złotych. Nie wiadomo czy wystarczy tych środków, gdyż nikt nie jest w stanie przewidzieć ile
będzie wyjazdów.

Komendant Gminny OSP Erwin Dziuba zabierając głos przypomniał, że na posiedzeniu Zarządu
stwierdzono,  że  nie  dba  o  strażaków.  Stwierdził,  że  nie  wiadomo  czy  zabezpieczona  kwota
wystarczy, gdyż w kwocie tej nie zostało ujęte zabezpieczenie imprez, które odbywają się na terenie
naszej gminy.
Poinformował, że od 2016 roku wchodzi nowy zakres szkoleń dla strażaków, które do tej  pory
odbywały się  w Oleśnie,  jeżeli  teraz  będzie  konieczność  płacenia  za  szkolenia,  które  będą  się
odbywały w Opolu to sam ekwiwalent wyniesie 16.000,00 złotych.
Poinformował, że do tej pory strażacy nie pobierali ekwiwalentu za szkolenia.

Naczelnik OSP Dobrodzień Grzegorz Jainta poinformował, że jest 174 strażaków uprawnionych do
wyjazdów, jednak jest to liczba fikcyjna, gdyż wielu strażaków przechodzi szkolenia i wyjeżdża za
granicę. Obecnie mniej osób jest wysyłanych na szkolenia i coraz mniej ludzi chce pracować za
darmo. Przypomniał, że praca strażaka to nie tylko udział w działaniach ratowniczych ale także
zabezpieczenie sprzętu, ćwiczenia, szkolenia z pierwszej pomocy, pokazówki w szkołach itp.
Strażacy  zabezpieczali  wszystkie  imprezy  za  darmo,  w  większości  była  to  jednostka  OSP z
Dobrodzienia.

Pan Andrzej Dziemba stwierdził, że druhowie wprowadzają w błąd mówiąc, że pracują za darmo.
Strażacy z OSP Główczyce nie pobierają  ekwiwalentu, są ochotnikami i pracują bezinteresownie.
Środki chcą przeznaczyć na inny cel, by jednostka jakoś wyglądała. W innych jednostkach remonty
przeprowadzają specjalistyczne firmy a oni pomalowali sami i za darmo.

Prezes Zarządu OSP Katarzyna Skiba wyjaśniła, że rocznie jednostka OSP Dobrodzień ma około
100 wyjazdów czyli praktycznie co 3- 4 dni jest wyjazd i powoli staje się to zawodem. Podkreśliła,
że wszyscy strażacy są czynni zawodowo i muszą zarabiać, więc w przypadku wyjazdu do akcji w
godzinach południowych pracodawca odlicza im czas od wynagrodzenia. Poza tym strażacy biorą
udział  w  spotkaniach  z  młodzieżą,  dziećmi,  prowadzą  dokumentację,  jeżdżą  do  akcji  gdzie
niejednokrotnie giną ludzie, często muszą także wstawać w nocy ale są ochotnikami. Wyjazd do
zdarzenia to nie piknik ale to stres i adrenalina. Jednostka OSP Dobrodzień nie wyjechała w ciągu
roku 19 razy lecz ponad 100 razy.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że jest zaskoczony faktem, że strażacy nie mogą między sobą
dojść do porozumienia.
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Pani Burmistrz poinformowała,  OSP Główczyce nie pobiera ekwiwalentu ale należy się zgodzić z
tym, że działania ratownicze to nie tylko pożary ale wichury, kataklizmy, wypadki drogowe.
Wyjaśniła, że na Zarządzie głosowała przeciw podwyżce ekwiwalentu, gdyż musi dbać o finanse
gminy. Jednak patrząc na wyjazdy strażaków Pani Burmistrz stwierdziła, że nie ma serca, by nie
zawnioskować  o  podwyżkę.  Przyznała,  że  faktycznie  remonty  strażnic  wykonywane  są  przez
strażaków, środki przeznaczane są tylko na zakup materiałów.

Pan  Andrzej  Dziemba  stwierdził,  że  nie  mają  nic  przeciwko  podwyżce  ale  rezygnacja  z
ekwiwalentu jest ich wyborem, gdyż patrząc w przyszłość mają jeszcze dużo do zrobienia.

Radny Paweł Czapla stwierdził, że pismo z jednostki OSP Główczyce odczytuje jako protest, bo nie
są zapraszani do wyjazdów, gdyż mieli ich tylko 19 i mają różne podejrzenia.

Prezes  Zarządu  OSP w  Dobrodzieniu   Katarzyna  Skiba  w  ramach  prezentacji  multimedialnej
omówiła zakres działalności OSP w rozbiciu na zastępy.

W czasie dyskusji strażacy przedstawiali swoje problemy, wyjaśnili niedomówienia.

Naczelnik OSP Dobrodzień stwierdził,  że nie chodzi o skłócenie,  gdyż przyszli  z problemem i
chcieli przekazać jak to wszystko wygląda, jest sprzęt ale brakuje ludzi.
Zaproponował, by zakupić na gminę samochód co 2 – 5 lat i przesuwać sprzęt na małe jednostki
OSP z terenu gminy.

Pan Koj zaproponował,  by ekwiwalent  za udział  w działaniu ratowniczym wynosił  20,00 zł  za
każdą godzinę oraz 10,00 złotych za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym.

Radny Tomasz Miazga stwierdził, że wniosek wpłynął już po uchwaleniu budżetu i zaproponował
stawkę 18,00 złotych za godzinę udziału w akcji oraz, by na jesień przed uchwaleniem budżetu na
rok przyszły wystąpić o podwyżkę.

Pani Burmistrz zaproponowała stawkę 20,00 zł za udział w działaniu ratowniczym i 10,00 zł za
każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym. 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży
pożarnych 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: --------------

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Salę obrad opuściła radna Katarzyna Max.

Komendant  Gminny  OSP Erwin  Dziuba  przedstawił  sprawozdanie  za  2015  rok.  Jak  co  roku
tradycyjnie  w miesiącu styczniu odbyły się zebrania sprawozdawcze we wszystkich jednostkach
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OSP. Po wielu latach 11  stycznia 2015 roku została  reaktywowana i  wznowiła  działania  OSP
Pludry. W Gminie Dobrodzień działa 8 jednostek OSP. W miesiącach wiosennych przeprowadzono
w szkołach a następnie na szczeblu gminnym Otwarty Turniej Wiedzy Pożarniczej a jego laureaci
uczestniczyli w eliminacjach na szczeblu powiatowym.
W miesiącu maju jednostka OSP Klekotna zorganizował uroczystość z okazji patrona strażaków św.
Floriana.
Zostały  zorganizowane  Gminne  Zawody  Sportowo-Pożarnicze,  których  organizatorem  była
jednostka  OSP  Pludry,  natomiast  Powiatowe  Zawody  Pożarnicze  zorganizowane  zostały  na
stadionie miejskim w Dobrodzieniu.
Latem odbyły się dwie wielkie  imprezy strażackie a  mianowicie  Zawody Sikawek Konnych w
Szemrowicach i Zlot Pojazdów Pożarniczych w Główczycach, które przyciągają rzesze miłośników
pożarnictwa.
Strażacy jednostki OSP Pludry w czynie społecznym odremontowali i oddali do użytku świetlicę
strażacką. Gmina przeznaczyła środki na materiały.
W ciągu  roku  strażacy  zabezpieczali  imprezy  jakie  odbywały  się  na  terenie  gminy,  dokonano
kontroli  wszystkich  hydrantów  na  terenie  gminy  i  jest  już  na  ukończeniu  mapa  GPS  tych
hydrantów.
Jednostki OSP dbają o gotowość bojową co związane jest z ćwiczeniami i szkoleniami.
Komendant przedstawił problemy  straży.

Pani  Burmistrz  poinformowała,  że  będąc  z  Komendantem  na  naradzie  wójtów  i  burmistrzów
przedstawiono  sprawozdanie  finansowe z  którego wynikało,  że  Dobrodzień  otrzymał  najwięcej
środków w powiecie oleskim na działalność straży.

Podczas dyskusji poddano pod przemyślenie dla której  jednostki OSP wnioskować o samochód
strażacki.

Pan Dziuba poinformował, że koszt samochodu ciężkiego bez wyposażenia wynosi około 1 mln
złotych, średni samochód jest o 300.000,00 złotych tańszy. Wyposażenie  kosztuje jeszcze raz tyle.

Punkt 5.

Wycofano z porządku posiedzenia.

Punkt 6.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian wprowadzonych w Strategii Rozwoju Miasta i
Gminy Dobrodzień na lata 2011-2017.

Zastępca  Burmistrza  Marek  Witek  poinformował,  że  proponuje  się  do  obowiązującej  Strategii
Rozwoju Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2011-2017 w części 10, która nosi nazwę „Wieloletni
Plan Inwestycyjny” dodać tabelę o treści „ Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2016-2017”. Środki
na  zadania,  które  zostały zamieszczone  w Planie  Inwestycyjnym zabezpieczone  są  w budżecie
Gminy Dobrodzień na 2016 rok.
Wyjaśnił,  że  gmina  chce  złożyć  wniosek  do  PROW-u  o  dofinansowanie  na  ul.  Warłowską  w
Makowczycach, ale by złożyć wniosek inwestycja musi być wykazana w strategii.

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

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

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 7.

W sprawach różnych:

• Radny Eugeniusz Korzyniewski wnioskował o uprzątnięcie terenu (lasku) koło oczyszczalni
ścieków w Dobrodzieniu przed obwodnicą od strony Ligoty Dobrodzieńskiej,

• Radny Joachim Sacha wnioskował o usunięcie obraźliwych napisów na ścianie budynku
przy ul. Reymonta w Dobrodzieniu ( lewa strona) oraz o poprawienia stanu nawierzchni
ulicy Koszwickiej w Pietraszowie, która jest w fatalnym stanie.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący Komisji
Eugeniusz Korzyniewski

Miejsca puste – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
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