
Rada Miejska

w Dobrodzieniu

Protokół

z  posiedzenia  Komisji  ds.  Budżetu  i  Finansów,  Działalności  Gospodarczej  (  przemysł,  handel,
usługi),  Rolnictwa,  Leśnictwa,  Gospodarki  Żywnościowej,  Gospodarki  Gruntami,  Współpracy z
Zagranicą, które odbyło się w dniu 18 lutego 2016 roku.

Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Melioracje w gminie.   
2. Zaopiniowanie wniosków w sprawie wyrażenia zgody na :

 przedłużenie dzierżawy działek nr 16/2, 34, 538/27, 539/27, 540/27, 541/27, 542/27,
543/27 o łącznej powierzchni 13,8200 ha położonych w Warłowie, 

 przekształcenie  użytkowania  wieczystego w prawo własności  działek  nr  2222,  1536
położonych w Dobrodzieniu,

 użyczenie działki nr 3118/2  położonej w Dobrodzieniu,  
 sprzedaż działki nr 2259  położonej w Dobrodzieniu  w przetargu ograniczonym.

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

4. Sprawy różne.

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

Następnie przedstawił porządek posiedzenia i poddał go pod głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym porządek posiedzenia przyjęli jednogłośnie.

Punkt 1.

Pan Mariusz Lembke przedstawiciel Związku Spółek Wodnych w Oleśnie przedstawił informację
na  temat  melioracji  w  Gminie  Dobrodzień.  Stwierdził,  że  Jego  zdaniem melioracja  w  Gminie
Dobrodzień jest w najgorszej kondycji i nie powinna być przejęta od Spółki Wodnej w Lublińcu.
W skład Związku wchodzi 6 gmin z których pozyskał ze składek kwotę 171.000,00 złotych. Z
Gminy Dobrodzień powinna wpłynąć ze składek kwota 17.000,00 złotych ale ściągalność składek
wynosi tylko 26%.
Poinformował, że zawieszono działalność spółki w Rudnikach, gdyż rolnicy nie przychodzili na
spotkanie i nie płacili składek.
Zastanawiał  się  nad  zawieszeniem lub  rozwiązaniem  spółki,  gdyż  np.  w  Rędzinie  ze  składek
uzyskano kwotę 900.00 złotych – zapytał co za to można zrobić?
Przedstawił  wykonanie  planu  i  budżetu  GSW  Dobrodzień  za  2015  rok  oraz  informację  o
pozyskanych środkach z wykonanych robót pozastatutowych w 2015 roku.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Zastępca Burmistrza stwierdził,  że podobne problemy występują przy ustawie prawo łowieckie,
gdyby nie było odstrzałów rolnicy pozostali by sami z problemem. Uważa, że rolnicy muszą być
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świadomi, że spółki robią za nich kawał dobrej roboty. Dodatkowe problemy przysparza fakt, iż
bark jest inwentaryzacji.
Bez  świadomości,  że  sprawą  melioracji  będą  zajmowały się  spółki,  rolnicy  sami  będą  musieli
odtwarzać rowy. Uważa, że każdy kto korzysta z rowu  powinien go utrzymywać.

Radny Paweł Czapla stwierdził, że składka nie załatwi tego problemu, gdy są za duże zaniedbania.
Zapytał czy na te cele można pozyskać środki unijne.

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że w przypadku zalania gruntów można ubiegać się o środki unijne
na wybudowanie lub odtworzenie rowu melioracyjnego.

Radny Paweł Czapla zapytał czy płacenie składki jest obowiązkowe, przypomniał,  że w latach 60-
tych powstały spółki wodne i z mocy prawa dziedziczono członkostwo. 

Pan Lembke wyjaśnił,  że płacenie składki  jest obowiązkowe, do 2005 roku była współpraca z
Urzędem skarbowym i komornikiem, obecnie brak jest tej współpracy. Brak jest też informacji z
gmin  o  sprzedaży  ziemi  i  dokonanych  zmianach,  można  uzyskać  dane  z  geodezji  ale  za
odpłatnością.
Na pytanie radnych o stan zatrudnienia wyjaśnił,  że  zatrudnia 2 pracowników biurowych i 10
pracowników  w terenie.

Radny Joachim Wloczyk stwierdził, że może gdyby rolnicy otrzymywali nakazy płatnicze to może
by płacili składki na spółki, kiedyś nakładano mandaty za niewykoszenie rowów. Z jednej strony
rolnicy nie chcą płacić składki a z drugiej strony bark jest melioracji.

Radna Brygida Langer zwróciła się do przedstawiciela spółek wodnych z pretensjami, że zgłaszała,
by ktoś przyjechał ze spółki i do dnia dzisiejszego nikogo nie było, by ten rów zobaczyć – Pan
Lembke wyjaśnił, że nikt nie przyjechał, gdyż było wiadomo, że nie będzie on robiony z uwagi na
brak środków.

Radny  Rajmund  Lichota  zaproponował,  by  może  trzeba  było  dać  nowe  umowy,w  których
należałoby zaznaczyć, że jeżeli nie będzie opłacana składka to będzie kara – p. Lembke wyjaśnił, że
spółka nie ma zawartych umów z rolnikami.

Zastępca Burmistrza  przypomniał, że w prawie wodnym jest zapis, że ten kto korzysta z rowu
powinien go utrzymywać.  Wyjaśnił  także,  że nie  ma obowiązku być członkiem spółki  wodnej.
Uważa,  że  rolnicy nie  płacą  składek,  gdyż  nie  wiedzą  kiedy będzie  coś  zrobione,  gdyby była
inwentaryzacja można by zaplanować działania na najbliższe lata i przekazać rolnikom.

Radny Damian Karpinski poinformował, że w rejonie Iławy na wielu polach są widoczne studzienki
i  z  zewnątrz  widać,  że  jest  to  utrzymane  w  dobrej  kulturze  melioracji.  Może  dobrze  by  było
wspólnie wystosować stanowisko do posłów, by uregulowali prawnie sprawę płatności składek.

Na  pytanie  radnej  Małgorzaty  Ochman-Lizurek  jak  to  się  stało,  że  nikt  nie  płaci  składek  z
miejscowości  Rzędowice  i  Klekotna,  Pan  Lembke  wyjaśnił,  że  te  miejscowości  nie  należą  do
spółek wodnych.
Poinformował, że do spółek wodnych należy 55 miejscowości, 10.000 ha, 500.000 rowów.

Zastępca Burmistrza stwierdził, że od 40 lat rowy są zaniedbywane przez wszystkich.
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Na  pytanie  radnej  Małgorzaty  Ochman-Lizurek  czy  nie  można  reagować,  by  nie  zasypywano
rowów w Koloni Łomnickiej, Zastępca Burmistrza  wyjaśnił, że jest to w gestii Starostwa, który
wydaje decyzje o odtworzeniu rowu melioracyjnego.

Na pytanie  radnego Pawła  Czapli  czy może Pan Lembke zapewnić,  że  przy 95% ściągalności
składek będzie coś robione w danej miejscowości, odpowiedź brzmiała, że nie może tego zapewnić.

Punkt 2.

• Komisja  po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem  w  sprawie  przedłużenie  dzierżawy  działek,
zaproponowała, by działki nr 16/2, 34, 538/27, 539/27, 540/27, 541/27, 542/27, 543/27 o
łącznej  powierzchni  13,8200  ha  położone  w  Warłowie  wydzierżawić  na  okres  3  lat.
Zaproponowała kwotę czynszu dzierżawnego w wysokości 5.100,00 złotych rocznie.

• Komisja   po  zapoznaniu  się  z  wnioskami  w  sprawie  przekształcenie  użytkowania
wieczystego  w  prawo  własności  działek  nr  2222  o  powierzchni  0,0642  i  nr  1536  o
powierzchni 0,0701 położonych w Dobrodzieniu, zaproponowała, by wnioski zaopiniować
pozytywnie.

• Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie użyczenia działki nr 3118/2  położonej
w Dobrodzieniu, zaproponowała, by wniosek zaopiniować pozytywnie.

• Komisja  po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie sprzedaży działki nr 2259  położonej w
Dobrodzieniu  w  przetargu  ograniczonym  zaproponowała,  by  wniosek  zaopiniować
pozytywnie. Zaproponowała cenę wywoławczą w wysokości 4.300,00 złotych netto.

Punkt 3.

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.

Radny  Andrzej  Jasiński  stwierdził,  że  w  planie  inwestycyjnym  brakuje  zadania  dotyczącego
termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Dobrodzieniu.

Pani  Burmistrz  wyjaśniła,  że  istnieje  Program Gospodarki  Niskoemisyjnej,  w którym ujęta  jest
szkoła. 
Pani Burmistrz poinformowała, że ma nadzieję na pozyskanie środków na termomodernizację i jak
pojawi się taka szansa to zostanie odtworzona dokumentacja.

Przewodniczący Komisji  przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/38/2011
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju
Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2011-2017.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Projekt  uchwały  pozytywnie  zaopiniowali:  Czapla  Paweł,  Jasiński  Andrzej,  Karpinski  Damian,
Langer Brygida, Lichota Rajmund, Ochman-Lizurek Małgorzata, Wloczyk Joachim, Zug Piotr

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

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 4.

W sprawach różnych:

1.  W  związku  z  pytaniem  radnego  Damiana  Karpinskiego   na  jakim  etapie  jest  sprawa
rozwalającego się budynku w Bzinicy Starej przy ul. Głównej oraz radnego Joachima Wloczyka
dotyczącego utrzymania  porządku przez  właścicieli  nieruchomości,  Komisja  zaproponowała,  by
wystąpić  z  pismem  o  uporządkowanie  posesji  do  właścicieli  nieruchomości,  których  budynki
zagrażają bezpieczeństwu w następujących miejscowościach:

 Dobrodzień, ul. Szemrowicka 16, 
 Bzinica Stara, ul. Główna 17 
 Bzinica Stara ul. Główna 21 
oraz  o  dokonanie  przeglądu,  na  jakim  terenie  znajdują  się  budynki,  które  stwarzają
niebezpieczeństwo i wystąpienia z pismem jak wyżej.

2. Na pytanie radnej Małgorzaty Ochman-Lizurek w sprawie remontu drogi na Wysoką,   Zastępca
Burmistrza wyjaśnił, że na odcinku 3 km drogi w rejonie Wysokiej będzie wykonany remont drogi.

3.  Na  pytanie  radnego  Damiana  Karpinskiego  odnośnie  budowy  obwodnic,  Pani  Burmistrz
poinformowała, że na spotkaniu z Marszałkiem Województwa podczas prezentacji poinformowano,
że  będzie  wykonana  budowa  obwodnicy  Dobrodzienia  i  Myśliny.  Według  planów  budowa
obwodnicy Dobrodzienia rozpoczęta zostanie w roku 2018.

4.  Pani  Burmistrz  przedstawiła  informacje  dotyczącą ekwiwalentu  pieniężnego  za  udział  w
działaniach ratowniczych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Przewodniczący Komisji
Paweł Czapla
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