Rada Miejska
w Dobrodzieniu
Protokół
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji
Gminy, które odbyło się w dniu 22 kwietnia 2013r.
Posiedzenie komisji odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu od godz.
14.00 do godz. 18.00.
Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Spotkanie z przedstawicielami klubów sportowych.
2. Ocena zasobów pomocy społecznej w gminie.
3. Przedstawienie sprawozdania z działalności ośrodka wraz z potrzebami – wizytacja
pomieszczeń po b. Komisariacie Policji.
4. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z
organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku
2012.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie
- uchwalenia „Lokalnego Programu Pomocy Społecznej obejmującego problematykę dożywiania
oraz zdrowego żywienia w Gminie Dobrodzień na lata 2013-2015”,
- zmiany uchwały Nr XXIV/181/2004 z dnia 10.12.2004 w sprawie uchwalenia Strategii
rozwiązywania problemów społecznych na lata 2005-2015.
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dobrodzień za 2012r.
7. Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji Piotr Gaida dokonał otwarcia posiedzenia komisji witając członków
komisji i zaproszonych gości.
Punkt 1.
Przewodniczący Komisji zaproponował, aby przedstawiciele klubów sportowych przedstawili
działalność klubów, a po zakończeniu prezentacji członkowie komisji będą mogli zadawać pytania.
Z klubu sportowego „START” Dobrodzień obecny był prezes Ewald Zajonc, z LZS „POGOŃ”
Pludry – sekretarz klubu Anna Maroń, a z Sekcji Koszykówki w Dobrodzieniu - kierownik Tomasz
Sikora.
Pan Ewald Zajonc przedstawił działalność KS „ START” Dobrodzień, który jest klubem stowarzyszeniem, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada nr Regon i nr NIP - z
sekcją piłki nożnej i prowadzi obecnie 3 drużyny (łącznie ok. 60 – 70 zawodników):
1. Seniorzy – drużyna gra VIII sezon w klasie „Okręgowej” ( V liga ) z przerwą 4 lata gdzie
grała w IV lidze. W sezonie 2012/2013 zajęła w rozgrywkach 11 miejsce na 16 drużyn, trenerem
zespołu był Pan mgr Jacek Łuczyński z Lublińca z uprawnieniami trenerskimi II klasy, który
prowadził zespół do końca kwietnia 2012 r., 5 ostatnich meczy wiosną drużynę trenował mgr Adam
Mika z z II klasą trenerską i licencją UEFA „A”, a od rundy jesiennej 2012 r. zespół prowadzi mgr
Tomasz Maniura, także trener II kl. Zespół trenuje 3 razy tygodniowo na stadionie, a w okresie
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zimowym do połowy stycznia w hali i na „Orliku”. Po rundzie jesiennej sezonu 2012/2013 drużyna
seniorów zajmuje 4 miejsce z 8 wygranymi meczami, 3 remisami i 4 porażkami.
2. Juniorzy i Trampkarze – juniorzy uczestniczą w rozgrywkach II ligi gr. I, a trampkarze w
klasie „A” gr. I opolskiej. Trenerem drużyny juniorów jest mgr Piotr Haberla - instruktor piłki
nożnej z licencją UEFA „B” z Dobrodzienia, a trampkarzy prowadzi mgr Adam Mika z z II klasą
trenerską i licencją UEFA „A”. Drużyny te trenują 2 razy w tygodniu na boisku w Dobrodzieniu. W
tych 2 drużynach jest najwięcej problemów z zawodnikami i z podejściem do treningów, do
meczów, gdyż wiele innych frapujących młodzież zajęć odciąga ich od piłki nożnej – nie ma
luksusów, na wolnym powietrzu, w deszczu, itp. Juniorzy i trampkarze zajęli w ubiegłych
rozgrywkach 3 miejsce, a po rundzie jesiennej sezonu 2012/2013 trampkarze prowadzą w swojej
grupie mając na koncie 4 wygrane, 1 remis i tylko 1 porażkę; natomiast juniorzy zajmują 5 lokatę
na 14 drużyn z 7 zwycięstwami, 3 remisami i 3 porażkami. Zarząd jest częściowo zadowolony z
osiąganych wyników, natomiast martwi brak dopływu młodych zawodników do zespołu seniorów.
Problem tkwił m.in. w szkołach, gdzie nie było zajęć SKS-ów z piłki nożnej, poprawa nastąpiła w
Publicznym Gimnazjum gdzie powstały klasy sportowe ze specjalnością piłki nożnej – gdy od
najmłodszych lat nie zaszczepi się młodzieży pasji sportowej w tej dyscyplinie, to kluby nie są w
stanie same tego prowadzić od podstaw, przy skromnych środkach. Klub głównie utrzymuje się z
budżetu Gminy. Problemem jest także brak miejscowej kadry szkoleniowej, która od podstaw
winna prowadzić szkolenie – brak małych przyszkolnych dobrych boisk, małe środki finansowe na
sport w szkołach i wiele innych przyczyn powodują małe zainteresowanie sportem w całym kraju.
Są potrzebni pasjonaci sportu, którzy nie bacząc często na pieniądze będą pracowali na rzecz
sportu, nie tylko piłki nożnej. Drużyny trenują i rozgrywają swoje mecze na stadionie miejskim,
którego koszty utrzymania ponosi Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu w Dobrodzieniu. Obiekt
posiada nieduży budynek z 2 szatniami dla zawodników i prysznicami, pokojem dla sędziów,
biurem oraz główną płytę boiska o wymiarach 105 x 70 m z 972 siedzeniami plastikowymi i
mniejsze boisko boczne – główna płyta posiada weryfikację dopuszczającą do rozgrywania meczy
mistrzowskich. Małe środki budżetowe nie pozwalają na właściwe utrzymanie dużego obiektu,
remontu wymaga główne boisko i budynek klubowy – bez dużego remontu obiekt będzie powoli się
dewastował i wtedy będą ogromne nakłady finansowe - a wymagania licencyjne ze strony związku
piłki nożnej są coraz wyższe i ostrzejsze. Klub ciągle poszukuje i pozyskuje (niewielu) sponsorów,
aby móc normalnie działać dla dobra społeczeństwa Gminy, a przy okazji rozgrywanych meczy
promowany jest Dobrodzień na całej Opolszczyźnie i sąsiednim Śląsku.
Klub utrzymuje się głównie ze środków budżetu Gminy ( w 2011 r. była to kwota 82.000 zł, w
2012 r. 78 tys. zł , a w 2013 r. jest kwota 67 tys. zł. ), które zostają przeznaczone na m. in.
− wynagrodzenie trenerów – ok. 40 tys. zł;
− ryczałty sędziów – ok. 10 tys. zł;
− transport zawodników na mecze wyjazdowe – ok. – 12.500 zł (prywatni przewoźnicy ok. 60
– 70 % , ZGKiM Dobrodzień 30 – 40 % );
− podatki - 4 tys. zł.;
− badania lekarskie – ok. 3 tys. zł.;
− opłaty związkowe – ok. 5 tys. zł;
− sprzęt sportowy – ok. 5- 6 tys. zł.;
Powyższe koszty stanowią kwotę 80 tys. zł.
Księgowość jest prowadzona społecznie przez prezesa, składane są miesięczne i roczne
deklaracje podatkowe, sprawozdania statystyczne i roczne rozliczenia PIT dla trenerów i
sędziów . Wszelkie prace z organizacją meczów i funkcjonowaniem klubu członkowie wykonują
społecznie, nie szczędząc swych sił i środków. Klub pozyskuje także środki od sponsorów –
środki pieniężne, różnego rodzaju darowizny sprzętu, strojów), klub zwraca dojeżdżającym
zawodnikom koszty podróży po najniższych stawkach, finansuje skromny poczęstunek po
meczach i po zakończeniu sezonu, opłaca koszty leczenia, itp. Zawodnicy klubu nie otrzymują
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żadnego wynagrodzenia czy premii za wygrane mecze i klub jest jedynym klubem, gdzie
zawodnicy grają czysto dla własnej przyjemności i kibiców.
Budżet Gminy przeznaczył dodatkowe środki na utrzymanie stadionu:
- 2009 r. 60 tys. do remontu trybun, a 10 tys. dołożyła firma „ Meblonowak ”;
- 2010 r 15 tys. dotacji do zakupu kosiarki samojezdnej (traktorka);
- 2011 r. 200 tys. zł ( w tym 111 tys. dotacji z PROW – u ).
Prezes klubu p. Ewald Zajonc przekazał, że Zarząd i zawodnicy KS „ START ” składają
podziękowania Radzie Miejskiej i władzom Gminy na czele z P. Burmistrz za finansowanie
klubu, zrozumienie potrzeb rozwijania sportu w gminie i utrzymywanie obiektu stadionu za
pośrednictwem DOK i S–u z dyr. Górskim.
Pani Anna Maroń poinformowała, że w 2011 roku klub LZS „POGOŃ” Pludry wznowił swoją
działalność. Klub jest zarejestrowany w KRS, posiada numer NIP i REGON. W klubie
zarejestrowanych jest 20 osób do rozgrywek w sezonie Wiosna-2013. Klub gra w Podokręgu
Olesno klasa A Juniorów. Od 10-15 osób trenuje celem przygotowania do udziału w rozgrywkach
ligi juniorów podokręgu Olesno.
Klub utrzymuje się z dofinansowania z Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu. W 2011r. otrzymana
dotacja – 4.000,- zł; w 2012r. dotacja – 15.000,- zł; w 2013r. dotacja – 12.000,- zł.
Z tych środków pokrywane są koszty transportu zawodników, opłata trenera, lekarza itp.
Treningi i mecze rozgrywane są na boisku sportowym w Pludrach, które klub ma w użyczeniu
Gminy Dobrodzień. Boisko jest w kiepskim stanie. Większość prac związanych z pracą w klubie
sportowym (utrzymanie boiska, pranie strojów itp.) działacze wykonują w ramach wolontariatu.
Jest duże zainteresowanie ze strony dzieci grą w piłkę nożną.
Pan Tomasz Sikora poinformował, że Sekcja koszykówki klubu sportowego START Dobrodzień
obecnie bierze udział w rozgrywkach organizowanych przez Opolski i Śląski Związek Koszykówki
w kategoriach:
− seniorów – III liga (zrzeszająca 15 zawodników),
− juniorów starszych – liga wojewódzka MU-20 (zrzeszająca 12 zawodników).
Treningi, które odbywają się dwa razy w tygodniu dla danej grupy oraz mecze ligowe odbywają się
w hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu, zgodnie z terminarzem
opracowanym przez opolski Związek Koszykówki. Ponadto dwa razy w roku organizowana jest
liga amatorska dla wszystkich mieszkańców Dobrodzienia i okolic oraz mecz pokazowy „PółnocPołudnie” Dobrodzienia. Sekcja organizuje także przy współpracy z Opolskim Związkiem
Koszykówki, turniej finałowy Amatorskich Mistrzostw Opolszczyzny, gdzie wyłaniana jest
najlepsza drużyna amatorska województwa opolskiego.
Cele sekcji
−
rozwój sportowy drużyny i klubu,
−
utrzymanie oraz walka o jak najwyższe pozycje drużyn seniorów i juniorów w rozgrywkach
organizowanych przez Opolski i Śląski Związek Koszykówki (III liga, liga juniorów),
−
nauka i doskonalenie techniki koszykarskiej,
−
popularyzacja koszykówki wśród mieszkańców Gminy Dobrodzień.
Najważniejsze sukcesy sekcji:
Sezon 2007/2008
−
3 miejsce w rozgrywkach III ligi, awans do turnieju barażowego o II ligę,
−
1 miejsce w Amatorskich Mistrzostwach Opolszczyzny
Sezon 2008/2009
−
obrona tytułu mistrzowskiego w Amatorskich Mistrzostwach Opolszczyzny
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−
1 miejsce w Wielobranżowych Mistrzostwach Polski w koszykówce amatorskiej
Sezon 2009/2010
−
obrona tytułu mistrzowskiego w Amatorskich Mistrzostwach Opolszczyzny
Sezon 2011-2012
−
1 miejsce w rozgrywkach ligi wojewódzkiej juniorów MU-18
Sezon 2012-2013
−
awans do finału o 1 miejsce w rozgrywkach ligi wojewódzkiej juniorów starszych MU-20
(finał w maju 2013r.).
Budżet sekcji
Sekcja jest wspierana przez Gminę Dobrodzień poprzez dofinansowanie realizacji zadania
publicznego. Budżet sekcji w roku 2012 wyniósł 36.000 zł ( w tym oplata za wynajem hali
sportowej), natomiast w roku 2013 wynosi 25.000 (bez opłat za halę). Ponad 95% budżetu
pochłania udział w rozgrywkach ligowych, z czego największa część przeznaczona jest na
wynagrodzenia dla trenerów (2 osoby trener seniorów i trener juniorów) oraz opłaty za zgłoszenia
drużyn do rozgrywek, transport na zawody juniorów i opłaty sędziowskie (szczegółowy wykaz
kosztów stanowi załącznik do protokołu. Niecałe 5% to wspieranie rozgrywek amatorskich.
Partnerzy sekcji
Oprócz wsparcia gminy, sekcję na bieżąco w ramach pojawiających się potrzeb wspomagają
dobrodzieńskie firmy: Kler, Meblonowak, Lissy, Grupa Jasionek s.c., Ewmar, Meble Bryłka,
Elmont, Foto-Janina, S-Film Studio i Apteka rodzinna. Ponieważ większość sponsorów prywatnych
to firmy meblarskie zespół przyjął w roku 2009 nazwę KS START „MEBLE” promując
Dobrodzień w rozgrywkach III ligi strefy Śląsko-opolskiej. Zawodnicy zrzeszeni w klubie
reprezentujący nasze miasto nie pobierają wynagrodzenia za grę. Seniorzy dojeżdżają na zawody
III ligi własnymi środkami transportu. Juniorzy częściowo korzystają z usług firm transportowych,
a częściowo są dowożeni na zawody przez starszych kolegów z grupy seniorów.
Plany sekcji
Kierownictwo sekcji planuje stworzenie kółka koszykarskiego JUNIOR BASKET dla dzieci klas 46 szkoły podstawowej, a w dalszej perspektywie nabór do grupy kadetów. Planuje się także dalsze
inwestowanie w rozwój koszykówki amatorskiej, z uwzględnieniem dziewcząt i chłopców z
tutejszych szkół.
Członkowie komisji zadawali pytania na które odpowiadali przedstawiciele klubów.
Przewodniczący Komisji Piotr Gaida zapytał o dotację dla zawodników na buty do gry, w jaki
sposób jest to rozwiązane?
Pan Ewald Zajonc wyjaśnił, że faktura jest wystawiana na klub sportowy i dofinansowana do
określonej kwoty w danym roku. Zarówno buty jak i stroje sportowe nie są zabierane przez
zawodników do domu w celu konserwacji, tylko wszystko jest robione w klubie. Na miejscu jest
pralka kupuje się proszek i stroje są prane na miejscu.
Radny Eugeniusz Korzyniewski zapytał jakie miejsce zajmuje LZS Pludry?
Pani Anna Maroń odpowiedziała, że klub jest w klasie A juniorów w podokręgu Olesno.
Pan Ewald Zajonc dodał informacje o meczach rozgrywanych w podokręgu Opole i o dobrej
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współpracy z LZS Pludry.
Radny Eugeniusz Korzyniewski zapytał czy kibice płacą wstęp na mecze ?
Pani Anna Maroń powiedziała, że w Pludrach nie ma biletów wstępu.
Pan Ewald Zajonc powiedział, że w Dobrodzieniu są bilety w cenie 5,00 zł i dochód ze sprzedaży
przeznaczany jest na cele statutowe. Nie ma premii meczowych. Na stadionie czasami jest 50
kibiców z czego jak się okazuje tylko 20 kibiców kupiło bilety. Zawodnicy dojeżdżają np. z
Zębowic i tym osobom zwracany jest dojazd 0,50 zł/km na 1 samochód którym dojeżdża więcej
zawodników.
Zastępca Burmistrza Marek Witek dodał, że czasami sponsor klubu się wycofuje i klub zostaje z
niczym. Dobrze, że LZS Pludry zaczął nabór od juniorów, bo wtedy zawodnicy będą przywiązani
do swojego klubu. Jest to dobry sposób, aby budować klub od podstaw.
Pan Ewald Zajonc dodał, że klub jest zapoznany z problemem bo przechodził przekształcenie.
Zyskali spore doświadczenie. 9 zawodników z ASA jest w drużynie trampkarzy., a młodzi
zawodnicy z ASA wspierani są przez rodziców. Drużynę trzeba budować na dobrej atmosferze.
Pan Eugeniusz Korzyniewski powiedział, że dziwi się, bo w Dobrodzieniu jest dużo zakładów, a nie
ma sponsorów.
Pan Tomasz Sikora poinformował, że firmy sponsorują kluby kupując wodę mineralną, stroje do
gry, dofinansowują do zakupu obuwia sportowego dla potrzebujących. Sport kwalifikowany jest
bardzo drogi, dobrze że kluby maja budżet. W klubie na razie nie ma talentów. Bawi się z dziećmi
w Sportusiach i w Spartakusie wychwytując talenty.
Przewodniczący Komisji Piotr Gaida zapytał co dzieci bardziej wolą: kopać piłkę czy kozłować?
Pan Tomasz Sikora powiedział, że dzieci próbują wszystkiego po trochu. Poprzez zabawę uczą się.
Osobiście zaczął grać w siatkówkę w I klasie LO.
Zastępca Burmistrza dodał, że trzeba się otwierać na sport również na wsi bo tam też są dzieci
uzdolnione.
Pan Tomasz Sikora wyjaśnił, że kilka lat temu jeździł po szkołach szukając osób do gry w
siatkówkę. Z braku możliwości dojazdu z dalszych miejscowości, dzieci przestały dojeżdżać na
zajęcia, a rodzic nie zawsze ma możliwość dowiezienia dziecka.
Radny Gabriel Kukowka powiedział, że jest problem z dojazdem, z dowozem dzieci na zajęcia.
Przyczyny są różne. Również po części jest problem z płaceniem składek. Trzeba będzie wszystkie
kluby zebrać na wspólne spotkanie, może należałoby zorganizować transport dla chcących
uprawiać sport w klubach.
Zastępca Burmistrza Marek Witek dodał, że sport to jest dobro dla dziecka.
Przewodniczący Rady Damian Karpinski powrócił do tematu finansowania klubów. Jeżeli
zawodnik bądź rodzic dziecka zapłaci składkę w klubie to jest to pewna motywacja do chodzenia na
treningi. Czasem bywa na treningach koszykówki.
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Pan Ewald Zajonc stwierdził, że rodzice muszą chcieć, żeby ich dziecko uprawiało jakikolwiek
sport. Jest przeciwnikiem dowożenia dzieci na treningi. Rodzic za część kwoty zakupu butów i
stroju muszą dopłacić. Nie da się wszystkiego nadrobić jeżeli zaniedbania ciągną się od początku.
Zastępca Burmistrza Marek Witek powiedział, że dziecko począwszy od szkoły podstawowej nie
ma odpowiednich zajęć w-f.. Był na spotkaniu w Opolu z p. Minister Sportu Joanną Mucha , która
proponowała, aby rodzice żądali na wywiadówkach spotkań z nauczycielem w-f, wtedy mogą się
dowiedzieć jak wygląda sytuacja.
Przewodniczący Rady Damian Karpinski dodał, że rodzice chronią swoje dzieci, nie chcą ich
hartować.
Przewodniczący Komisji Piotr Gaida uważa, że powinno się popracować nad promocją sportu w
gminie. Należy promować, nagłaśniać sukcesy naszych rodzimych sportowców.
Pan Ewald Zajonc dodał, że w klasach 1-3 nie ma zajęć z w-f, ale ta sytuacja zależy od dyrektorów
szkół, którzy w ramach godzin dyrektorskich mogą wprowadzić w-f.
Przewodniczący Rady Damian Karpinski zapytał czy tylko te 3 kluby sportowe dostały zaproszenie
na komisję, bo w gminie jest jeszcze sekcja VEGA, sekcje brydża, skata i inne.
Zastępca Burmistrza Marek Witek odpowiedział, że tylko przedstawiciele klubów sportowych
zostali zaproszeni, a sekcje już nie.
Przewodniczący Komisji Piotr Gaida podsumował spotkanie w 3 punktach: rodzice, przygotowanie,
popularyzacja sportu. Za rozwój sportu w gminie częściowo odpowiedzialni są rodzice, których dot.
przywóz, odbiór dzieci z zajęć, opłaty, składki klubowe, kupno strojów itp. Bardzo ważne jest
odpowiednie przygotowanie, treningi do meczy i zawodów. Sport należałoby popularyzować od
najmłodszych lat, nagłaśniać sukcesy miejscowych sportowców.
Punkt 2.
Dyrektor Klaudia Tkaczyk przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2012.
Powiedziała, że kwestią, która została uwidoczniona w opracowaniu jest przekazywanie różnych
zadań do ośrodków pomocy społecznej, a co za tym idzie coraz większą ilość środków na realizację
zadań musi zapewnić gmina w ramach środków własnych m.in. finansowanie pobytu w domach
pomocy społecznej, świadczenie usług opiekuńczych, wspieranie rodziny tj. nowe zadania
wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, realizacja zadań w związku
z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Dobrodzień.
W trakcie analizy zasobów pomocy społecznej zwrócono uwagę na liczbę osób, rodzin
korzystających z usług OPS (w 2012 r. - 831 rodzin), liczbę wydanych decyzji administracyjnych
(w 2012r. - 1.629). Ilość świadczeniobiorców od kilku lat ma tendencję wzrostową, a tym samym
rosną koszty z tym związane. Fakt starzejącego się społeczeństwa odbija się także na terenie naszej
gminy. W związku z tym rosną wydatki na opłacanie pobytu osób w domach pomocy społecznej jak
i wydatki gminy na realizację usług opiekuńczych.
Dyrektor podkreśliła, że sposób obsługi petentów jest bardzo utrudniony, zwłaszcza obsługa spraw
dotyczących przemocy w rodzinie. Warunki lokalowe OPS należy zmienić w celu usprawnienia
obsługi mieszkańców gminy.
Dyrektor Klaudia Tkaczyk dodała, że od czerwca 2013r. zatrudniony będzie asystent rodziny.
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Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Dobrodzień stanowi załącznik do
protokołu.
Następnie dyrektor Klaudia Tkaczyk przedstawiła treść pisma z Urzędu Wojewódzkiego w Opolu o
braku możliwości wydania decyzji odmownych o skierowanie do dps z uwagi na brak środków
finansowych na pokrycie kosztów. Ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w dps,
należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym,
Skarbnik Aniela Kniejska dodała, że wydatki gminy związane z pokryciem kosztów pobytu w
Domu Pomocy Społecznej w ubr. wyniosły 128.620,00 zł.
Przewodniczący Rady Damian Karpinski zapytał ile dzieci przebywa w rodzinach zastępczych lub
w Domach dziecka? Ilu pracowników zatrudnionych jest w opiece, czy takie są potrzeby?
Dyrektor Klaudia Tkaczyk poinformowała, że w rodzinie zastępczej umieszczonych było 2 dzieci.
W MGOPS zatrudnionych jest 11 pracowników na umowę o pracę, dodatkowo pracują: psycholog
w ramach wolontariatu, radca prawny w ramach umowy zlecenia, pracownik BHP w ramach
umowy zlecenia oraz osoba wykonująca specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach umowy
zlecenia. Jeżeli byłyby możliwości lokalowe opieka mogłaby zatrudnić osobę na staż.
Przewodniczący Rady Damian Karpinski zapytał jak kwalifikowana jest bezradność?
Dyrektor Klaudia Tkaczyk wyjaśniła, że w tym wypadku chodzi o rodziny wielodzietne i niepełne.
Osoby bezradne korzystają z pomocy społecznej. W tych rodzinach mogą być niskie dochody, a
także inne dysfunkcje i rodziny nie potrafią same zadziałać, aby poprawić swoją sytuację.
Przewodniczący Rady Damian Karpinski zapytał czy renta socjalna eliminuje z jakiejkolwiek
pomocy?
Dyrektor Klaudia Tkaczyk powiedziała, że nie. Renta socjalna nie eliminuje z jakiejkolwiek
pomocy, ale jest brana pod uwagę w trakcie wywiadu środowiskowego i jej wysokość wliczana jest
do dochodu rodziny.
Radna Rozalia Gaś zapytała ile osób z terenu gminy w 2012r. przebywało w domach pomocy
społecznej?
Dyrektor Klaudia Tkaczyk odpowiedziała, że z terenu gminy w DPS przebywało 8 osób. Koszt
pobytu 1 osoby w dps w województwie kształtuje się różnie, od 1.800 zł do 2.500 zł i więcej
złotych. Pensjonariusz płaci 70% swojego dochodu netto, reszta kosztów pokrywa gmina. Jednakże
koszt miesięcznego pobytu w DPS ciągle wzrasta. Bardzo rzadko rodzina zobowiązana do
dopłacania za pobyt np. rodzica w DPS spełnia ustawowe kryterium dochodowe, żeby za pobyt
rodzica płacić. U nas w opiece zatrudnione są dwie opiekunki, w gminie Kolonowskie 7 opiekunek.
Następnie dyrektor Klaudia Tkaczyk przekazała informacje dot. działalności Zespołu
Interdyscyplinarnego.
Jest problem z osobami bezrobotnymi, które nie mają czym dojechać do Olesna. Ciągle zgłaszany
jest problem z dojazdami do Olesna.
Radny Gabriel Kukowka powiedział, że do Grodźca dojeżdżają autobusy i busiki, a do
Dobrodzienia z Opola dojeżdża jeden do południa i jeden po południu.
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Zastępca Burmistrza Marek Witek wyjaśnił, że gmina próbowała wpłynąć na firmy transportowe,
aby wydłużały kursy, ale firmy nas zbywały, znajdując wymówki, iż nie będą wydłużać kursów, a
ponoć p. Burmistrz pobierała za wysokie opłaty za wjazd na przystanek. Jeżeli firmy LUZ i PKS
nie będą działać na terenie gminy to może firma Jeziorowski rozpocznie działalność. Jak będzie
zorganizowany dojazd do Olesna, to wtedy podopieczni nie będą się mogli zasłaniać.
Społeczeństwo robi się coraz wygodniejsze. Wyniki przeprowadzanych kontroli w opiece
społecznej, najlepiej pokazują pracę ośrodków w gminach.
Przewodniczący Rady Damian Karpinski uważa, że firmy, które planują coś zorganizować w
zakresie transportu na terenie naszej gminy to powinny zamieścić informacje na przystankach i
innych miejscach najpóźniej w miesiącu czerwcu. Wtedy młodzież kończąca naukę w gimnazjum
wybierając szkołę często zwraca uwagę na połączenia autobusowe. Gdyby była informacja, że od
września będą uruchamiane kursy autobusowe, na pewno młodzież wybrałaby szkołę z dojazdem w
Dobrodzieniu czy w Oleśnie.
Radny Gabriel Kukowka stwierdził, że na terenie gminy mamy gimnazjum i chodzi o to, aby firma
Jeziorowski poinformowała, że w godzinach porannych od miesiąca września pojadą autobusy to na
pewno będzie miała klientów.
Zastępca Burmistrza Marek Witek dodał, że gmina jest zobligowana do zorganizowania transportu
na terenie gminy. Trzeba dużo procedur załatwić po drodze. Gmina musi zakupić kasy fiskalne,
licencje. Chodzi o dzieci z terenu gminy ma nadzieję, że od września system zadziała.
Punkt 3.
Dyrektor Klaudia Tkaczyk przedstawiła sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu za rok 2012. Pomoc była udzielana w postaci świadczeń
pieniężnych i niepieniężnych. Ogólny koszt udzielonych świadczeń wyniósł 703.949,00 zł w tym:
środki budżetu państwa 334.163,00 zł (dotacja i zadania zlecone), środki własne gminy 369.786,00
zł (zasiłki celowe, usługi opiekuńcze, opłaty za pobyt w DPS, dożywianie).
Ośrodek wydaje decyzje dot. potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Liczba osób
zwracających się o ustalenie uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej ciągle wzrasta, ponieważ z
różnych powodów wzrasta liczba osób pozostających bez ubezpieczenia zdrowotnego.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Radny Eugeniusz Korzyniewski zapytał jakie są przyczyny, że nie można ściągnąć alimentów od
dłużnika?
Dyrektor Klaudia Tkaczyk odpowiedziała, iż petent z reguły mówi, że jak będzie miał to da
pieniądze, ale przeważnie ich nie ma i nie ma z czego mu ściągnąć danej kwoty.
Radny Gabriel Kukowka zadał pytanie czy gmina obligatoryjnie jest zobowiązana ścigać dłużnika?
Dyrektor Klaudia Tkaczyk wyjaśniła, że tak, ponieważ działania gminy wobec dłużnika określa
ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Radny Edward Grabiński zapytał o zorganizowane pogrzeby przez opiekę, dlaczego ZUS zwrócił
tylko kwotę 4.731,00 zł?
Dyrektor Klaudia Tkaczyk powiedziała, że pracownicy ośrodka zorganizowali pogrzeby dla 4 osób
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za kwotę 9.589,00 zł z tego ZUS zwrócił 4.731,00 zł, bo tylko na 2 osoby zmarłe przysługiwał
zasiłek pogrzebowy z ZUS (tj. zwrot kosztów przez ZUS).
Punkt 4.
Sekretarz Waldemar Krafczyk przedstawił sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu
Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2012.
Roczny Program określa katalog zadań publicznych, zasady, formy i zakres współpracy gminy z
organizacjami pozarządowymi. Konkurs ofert na zadania realizowane w 2012r. Został ogłoszony
zarządzeniem Burmistrza. Zadania w otwartym konkursie ofert podzielone zostały na obszary
działania:
− upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
− ochrona i promocji zdrowia,
− w zakresie rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 5 wniosków na łączną kwotę 250.184,00 zł. Zadania publiczne
zostały zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 5.
− Przewodniczący Komisji Piotr Gaida przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia
„Lokalnego Programu Pomocy Społecznej obejmującego problematykę dożywiania oraz
zdrowego żywienia w Gminie Dobrodzień na lata 2013-2015”
Dyrektor Klaudia Tkaczyk przekazała, że zachodzi potrzeba uchwalenia programu, z uwagi na
prowadzone dożywianie w gminie. Również dyrektorzy szkół na terenie gminy realizują wieloletni
program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, i ma być to wspólne działanie z
MGOPS. Celem programu jest zwiększenie świadomości społeczności lokalnej dotyczącej wpływu
żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie, oraz zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego.
Chodzi o kulturę żywienia, zdrowego stylu życia.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali: Gaida Piotr, Gaś Rozalia, Grabiński Edward, Karpinski
Damian, Korzyniewski Eugeniusz, Kukowka Gabriel, Max Katarzyna, Miazga Tomasz, Potyka
Norbert.
Wstrzymał się od głosu ;-----------------------------Przeciw: --------------------------------− Przewodniczący Komisji Piotr Gaida przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr XXIV/181/2004 z dnia 10.12.2004 w sprawie uchwalenia Strategii
rozwiązywania problemów społecznych na lata 2005-2015.
Dyrektor Klaudia Tkaczyk poinformowała, że zapis jest konieczny w związku z programem
dożywiania, a w Strategii nie ma za bardzo zapisu o dożywianiu. Nowa Strategia poszerzona będzie
na 2016r.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali: Gaida Piotr, Gaś Rozalia, Grabiński Edward, Karpinski
Damian, Korzyniewski Eugeniusz, Kukowka Gabriel, Max Katarzyna, Miazga Tomasz, Potyka
Norbert.
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Wstrzymał się od głosu ;-----------------------------Przeciw: --------------------------------Projekty uchwał stanowią załącznik do protokołu.
Punkt 6.
Skarbnik Gminy Aniela Kniejska przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy
Dobrodzień za 2012 rok, które stanowi załącznik do protokołu.
Skarbnik Aniela Kniejska udzieliła odpowiedzi na zadane pytania.
Punkt 7.
− Zastępca Burmistrza Marek Witek poinformował o terminie składania deklaracji
śmieciowych. Na wioskach również jest możliwość złożenia deklaracji. Pan Mateusz
Czerniak, który prowadzi sprawy związane z reformą śmieciową będzie dyżurował w
poszczególnych miejscowościach, pomoże wypełnić deklarację i odbierze je od
mieszkańców. Na wioskach oraz w Dobrodzieniu zorganizowane zostaną zebrania
informacyjne dla mieszkańców. Dotychczasowe umowy na wywóz śmieci podpisane z
ZGKiM, zostaną automatycznie z dniem 30.06.2013r. rozwiązane. Firma SITA również
poinformowała, że z dniem 30.06.br. wygasną umowy zawarte z firmą.
Gmina bierze udział w przetargu grupowym na wywóz śmieci, razem 8 gmin z województw
śląskiego i opolskiego.
− Radna Katarzyna Max zgłosiła wniosek o zadbanie o gniazdo bocianie położone na słupie
energetycznym przy ul. Wojska Polskiego w Ligocie Dobrodzieńskiej. M.in. o
wyczyszczenie gniazda z porostów, z powodu których rodzina bociania ma mało miejsca w
gnieździe.
Zastępca Burmistrza Marek Witek zasugerował, aby wystąpić do Starosty Oleskiego z propozycją o
poruszenie tematu na najbliższym Spotkaniu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Oleskiego.
− Radny Tomasz Miazga poruszył sprawę napisu na elewacji budynku Urzędu Miejskiego?
Sekretarz Waldemar Krafczyk poinformował, że sprawa została zgłoszona do ubezpieczyciela.
Urząd już otrzymał pieniądze i napis zostanie zamalowany. Również zostanie uzupełniona
zniszczona część cokołu budynku od strony ul. Piastowskiej.
− Radny Tomasz Miazga zgłosił interpelację dot. złej widoczności przy wyjeździe z ul. Polnej
na ul. Oleską i ul. E. Stein, z powodu przysłoniętego lustra przez tabliczkę z nazwą ulicy.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Przewodniczący Komisji
Piotr Gaida
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