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Protokół Nr IV/19 

z dnia 25 stycznia 2019 r.  

 

 z sesji Rady Gminy Dobromierz odbytej w sali ślubów Urzędu Gminy Dobromierz 

Dobromierzu, pod przewodnictwem Piotra Ruska – przewodniczącego Rady.   

  

Sesja Rady rozpoczęła się o godz. 15.00 i trwała do godz. 17.02.  

  

W sesji uczestniczyło 15 radnych oraz 12 sołtysów, wójt Jerzy Ulbin, zastępca wójta Edward 

Krumplewski, sekretarz Monika Borysewicz, skarbnik Barbara Zapała, kierownicy i 

dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy.  

  

Listy obecności stanowią zał. nr 1, 2, 3 do protokołu.  

  

Ad.-1/2.  

Przewodniczący Rady Piotr Rusek otworzył obrady IV sesji Rady Gminy Dobromierz. Na 

podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych 

uchwał. Przywitał radnych, sołtysów, kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych 

gminy.  

Zapytał, czy radni mają uwagi do porządku obrad?    

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.  

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Przedstawienie sprawozdań z działalności Rady Gminy Dobromierz oraz stałych 

Komisji Rady Gminy Dobromierz powołanych w dniu 22 listopada 2018 r. za 2018 

rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz   

i planów pracy stałych Komisji Rady na 2019 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego 

południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 

2030”. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego 

do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym 

programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia 

pomocy społecznej udzielone w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w 

postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym 

programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dobromierz na 2019 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obrębu Roztoka dla części 1A. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa-Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do zasobu Gminy Dobromierz działki nr 149/8 o pow. 

0,30 ha, położonej w  obrębie wsi Pietrzyków. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przeniesienia na mienie Gminy 

Dobromierz prawa użytkowania wieczystego udziałów w działce nr 675/8 o pow. 

0,2247 ha, położonej w Roztoce. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych i sołtysów Gminy Dobromierz. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania osób właściwych do wykonania czynności z 

zakresu ustalenia warunków podróży służbowych Przewodniczącego Rady Gminy 

Dobromierz. 

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej 

instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w 

Dobromierzu i nadania jej statutu. 

19. Interpelacje i zapytania radnych. 

20. Wolne wnioski, zapytania, informacje. 

21. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad.-3.  

Przewodniczący Rady Piotr Rusek poinformował, że protokół z ostatniej sesji został 

wyłożony do wglądu w Biurze Rady, nie wniesiono do niego żadnych uwag.  

Zapytał, czy radni mają uwagi do protokołu?  

Uwag nie zgłoszono.  

Stwierdził, iż protokół został przyjęty przez aklamację.  

 

Ad. 4.  

-przewodniczący Rady Piotr Rusek zapytał, czy radni mają pytania do przedłożonego 

sprawozdania z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym? 

-wójt Jerzy Ulbin – w ramach bieżących zadań pkt 8 - trwają prace nad przygotowaniem 

wniosku o dofinansowanie II etapu kanalizacji w Aglomeracji Gniewków – Roztoka, Borów, 

Jugowa. Nabór ten trwa do 28 lutego 2019 r. w Aglomeracji Wałbrzyskiej, decyzję 

środowiskową na tę inwestycję posiadamy, finalizujemy ten projekt. W terminie zostanie on 

złożony. Prawdopodobnie wysokość projektu wyniesie ok. 17 mln zł, szansa na uzyskanie 

dotacji 9,5 mln zł; liczymy jeszcze tzw. lukę finansową w tym projekcie. 

Pkt 11 - zamontowano pompownie wody w Jaskulinie. Wodociąg uruchomiony w 1998 r., w 

części górnej Jaskulina nigdy nie było wody, należało wykonać tę pompownię pośrednią 

powyżej DPS, aby móc zapewnić odpowiednie ciśnienie i wodę dla mieszkańców tej części 

miejscowości. 

Pkt 12 – wpłynęły oferty w wyniku przetargu na budowę przyłączy kanalizacyjnych w 

Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie. Rozstrzygnięcie na dobrym poziomie – 1.080.000 zł 

(poniżej kosztorysu inwestorskiego). Jak tylko pogoda pozwoli przystąpimy do prac. W 

miesiącu lutym Rada powinna podjąć uchwałę o dofinansowaniu dla przyłączy na 

poszczególnych mieszkańców tak, aby wzorem Szymanowa odpłatność wyniosła ok. 1.500 zł 

na mieszkańca w terminie do 31 lipca br. 

Pkt 13 - doręczane są zawiadomienia o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ulotki nt. programu Czyste Powietrze prowadzonego przez Wojewódzki 



3 

 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – możliwe dofinansowanie od 30 do 

80% uzależnione od dochodów beneficjenta/mieszkańca. Proszę zgłaszać się do WFOŚiGW. 

Rozstrzygnięto przetarg na budowę kanalizacji na ul. Podgórnej i Zielonej w Dobromierzu 

również z bardzo dobra cena w stosunku do kosztorysu. 

Pkt 17 - Gmina Dobromierz wspólnie z gminami z terenu Aglomeracji Wałbrzyskiej 

przystąpiła do przygotowania wspólnego wniosku o dotację ze środków Unii Europejskiej na 

wymianę kotłów opalanych paliwem stałym na bardziej przyjazne środowisku źródła ciepła. 

Dzisiaj wszyscy otrzymali informacje na piśmie, dostępne są one również na stronie 

internetowej gminy. 

Finalizowana jest sprawa utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Dobromierski 

Uniwersytet Trzeciego Wieku. Na 15 marca br. zaplanowano rozpoczęcia zajęć i wykład 

inauguracyjny; dotyczy to osób 50+, emerytów, rencistów itd. Przekrój tematyczny zajęć na 2 

semestry jest już znany. Spotkanie grupy organizacyjnej 30 stycznia br. godz. 13. Rozsyłane 

są zaproszenia, ale również zapraszamy wszystkich którzy chcieliby wziąć udział w pracach 

nad utworzeniem Uniwersytetu. 

Kolejna dobra wiadomość – złożono wniosek do Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach 

programu Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, 

gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Nasz wniosek przeszedł całą procedurę i zakwalifikowany 

do dofinansowania na pozycji 5. Całość projektu to 1.384.000 zł, a dotacja 1.314.000 zł – do 

95% wydatków, ale mamy wkład niepieniężny – rozliczamy sale lekcyjne. Zajęcia 

prowadzone będą przez 2 lata szkolne we wszystkich szkołach na terenie gminy – Gniewków, 

Roztoka, Dobromierz. 

Rozstrzygnięto nabór na animatorów w ramach funkcjonowania Moje Boisko Orlik 2012, 

również otrzymaliśmy dofinansowanie; Orlik wystartuje od 1 marca br. 

1 lutego br. w Złotym Stoku podpisana zostanie z Urzędem Marszałkowskim umowa na 

budowę centrum kulturalno-rekreacyjnego w Szymanowie. Niebawem ogłosimy przetarg na 

tę inwestycję. Dotacja 470 tys. zł, blisko 800 tys. zł budowa całego obiektu. 

4 lutego br. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji odbędzie się posiedzenie 

Komitetu Sterującego Aglomeracji Wałbrzyskiej. 

Temat do zastanowienia się – wydłużony czas pracy Urzędu Gminy we wtorki do godz. 17, 

przeniesienie sesji na wtorki na godziny popołudniowe. Urząd pracowałby we wtorki od 8-17, 

pozostałe dni od 7-15, piątki 7-14. Jeśli zostanie to zaakceptowane, zmiany zaczęłyby 

obowiązywać już w miesiącu lutym. 

  

Ad.-5.     

-przewodniczący Rady Piotr Rusek poinformował, że wszyscy otrzymali sprawozdania z 

działalności Rady Gminy oraz poszczególnych komisji powołanych w dniu 22 listopada  

2018 r. za 2018 rok. 

Sprawozdania stanowią załącznik do protokołu.    

Zapytał, czy radni mają pytania do przedstawionych sprawozdań?     

Pytań nie zgłoszono.   

 

Ad.-6.     

-przewodniczący Rady Piotr Rusek poinformował, że wszystkie komisje stałe spotkały się i 

opracowały plany pracy na 2019 rok, które są załącznikami do przedmiotowego projektu 

uchwały.   

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.    

-przewodniczący Rady Piotr Rusek zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego 

projektu uchwały?  

Pytań nie zgłoszono.   
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Za podjęciem Uchwały Nr IV/25/19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy 

Dobromierz  i planów pracy stałych Komisji Rady na 2019 rok, głosowało: 15 – radnych 

za. 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad.-7.  

-wójt Jerzy Ulbin omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-

gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju 

Sudety 2030”. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.    

-przewodniczący Rady Piotr Rusek zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego 

projektu uchwały?  

Pytań nie zgłoszono.   

 

-przewodniczący Komisji Budżetowej i Mienia Gminy Andrzej Babiarz poinformował, że 

kierowana przez niego komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części 

Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030” w głosowaniu: 5 – radnych za. 

 

-przewodniczący Komisji Socjalnej Michała Sadowski poinformował, że kierowana przez 

niego komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii 

rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej 

„Strategia Rozwoju Sudety 2030” w głosowaniu: 5 – radnych za. 

 

Za podjęciem Uchwały Nr IV/26/19 w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-

gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia 

Rozwoju Sudety 2030”, głosowało: 15 – radnych za. 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad.-8.     

-kierownik GOPS Anna Kłys omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.    

-przewodniczący Rady Piotr Rusek zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego 

projektu uchwały?  

Pytań nie zgłoszono.   

 

-przewodniczący Komisji Budżetowej i Mienia Gminy Andrzej Babiarz poinformował, że 

kierowana przez niego komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania w głosowaniu: 5 – 

radnych za. 

 

-przewodniczący Komisji Socjalnej Michał Sadowski poinformował, że kierowana przez 

niego komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
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szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania w głosowaniu: 5 – radnych za. 

 

Za podjęciem Uchwały Nr IV/27/19 zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania, głosowało: 15 – radnych za. 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad.-9.     

-kierownik GOPS Anna Kłys omówiła projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w 

formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim 

rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.    

-przewodniczący Rady Piotr Rusek zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego 

projektu uchwały?  

Pytań nie zgłoszono.   

 

-przewodniczący Komisji Budżetowej i Mienia Gminy Andrzej Babiarz poinformował, że 

kierowana przez niego komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy 

w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności  dla 

osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 

2023 w głosowaniu: 5 – radnych za. 

 

-przewodniczący Komisji Socjalnej Michał Sadowski poinformował, że kierowana przez 

niego komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w 

formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności  dla osób objętych 

wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 w 

głosowaniu: 5 – radnych za. 

 

Za podjęciem Uchwały Nr IV/28/19 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie 

świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim 

rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, głosowało: 15 – 

radnych za. 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad.-10.     

-kierownik GOPS Anna Kłys omówiła projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu 

wydatków za świadczenia pomocy społecznej udzielone w formie posiłku albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym 

programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.    
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-przewodniczący Rady Piotr Rusek zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego 

projektu uchwały?  

Pytań nie zgłoszono.   

 

-przewodniczący Komisji Budżetowej i Mienia Gminy Andrzej Babiarz poinformował, że 

kierowana przez niego komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej udzielone w formie 

posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 

wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 w 

głosowaniu: 5 – radnych za. 

 

-przewodniczący Komisji Socjalnej Michał Sadowski poinformował, że kierowana przez 

niego komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu 

wydatków za świadczenia pomocy społecznej udzielone w formie posiłku albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym 

programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 w głosowaniu: 5 – radnych za. 

 

Za podjęciem Uchwały Nr IV/29/19 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za 

świadczenia pomocy społecznej udzielone w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego 

w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym 

programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, głosowało: 15 – radnych 

za. 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad.-11.     

-kierownik GOPS Anna Kłys omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dobromierz 

na 2019 rok. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.    

-przewodniczący Rady Piotr Rusek zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego 

projektu uchwały?  

Pytań nie zgłoszono.   

 

-przewodniczący Komisji Socjalnej Michał Sadowski poinformował, że kierowana przez 

niego komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dobromierz 

na 2019 rok w głosowaniu: 5 – radnych za. 

 

Za podjęciem Uchwały Nr IV/30/19 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dobromierz na 

2019 rok, głosowało: 15 – radnych za. 

Uchwała została podjęta. 

 

O godz. 15.35 na salę posiedzeń przybył urbanista Marek Woźniak z Wrocławskiego Biura 

Urbanistyki. 

 

Ad.-12.     

-urbanista Marek Woźniak omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Roztoka dla części 1A. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.    
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-przewodniczący Rady Piotr Rusek zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego 

projektu uchwały?  

Pytań nie zgłoszono.   

 

-przewodniczący Komisji Budżetowej i Mienia Gminy Andrzej Babiarz poinformował, że 

kierowana przez niego komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Roztoka 

dla części 1A w głosowaniu: 5 – radnych za. 

 

Za podjęciem Uchwały Nr IV/31/19 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obrębu Roztoka dla części 1A, głosowało: 15 – 

radnych za. 

Uchwała została podjęta. 

 

Przewodniczący Rady ogłosił 10 min. przerwy. 

 

Ad.-13.     

-zastępca wójta Edward Krumplewski omówił projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego 

przejęcia od Skarbu Państwa-Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do zasobu Gminy 

Dobromierz działki nr 149/8 o pow. 0,30 ha, położonej w  obrębie wsi Pietrzyków. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.    

-przewodniczący Rady Piotr Rusek zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego 

projektu uchwały?  

Pytań nie zgłoszono.   

 

-przewodniczący Komisji Budżetowej i Mienia Gminy Andrzej Babiarz poinformował, że 

kierowana przez niego komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa-Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do 

zasobu Gminy Dobromierz działki nr 149/8 o pow. 0,30 ha, położonej w  obrębie wsi 

Pietrzyków w głosowaniu: 5 – radnych za. 

 

-przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Otylia Sieczka 

poinformowała, że kierowana przez nią komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa-Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

do zasobu Gminy Dobromierz działki nr 149/8 o pow. 0,30 ha, położonej w  obrębie wsi 

Pietrzyków w głosowaniu: 5 – radnych za. 

 

Za podjęciem Uchwały Nr IV/32/19 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu 

Państwa-Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do zasobu Gminy Dobromierz 

działki nr 149/8 o pow. 0,30 ha, położonej w  obrębie wsi Pietrzyków, głosowało: 15 – 

radnych za. 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad.-14.     

-zastępca wójta Edward Krumplewski omówił projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego 

przeniesienia na mienie Gminy Dobromierz prawa użytkowania wieczystego udziałów w 

działce nr 675/8 o pow. 0,2247 ha, położonej w Roztoce. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.    

-przewodniczący Rady Piotr Rusek zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego 

projektu uchwały?  
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Pytań nie zgłoszono.   

 

-przewodniczący Komisji Budżetowej i Mienia Gminy Andrzej Babiarz poinformował, że 

kierowana przez niego komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

nieodpłatnego przeniesienia na mienie Gminy Dobromierz prawa użytkowania wieczystego 

udziałów w działce nr 675/8 o pow. 0,2247 ha, położonej w Roztoce w głosowaniu: 5 – 

radnych za. 

 

-przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Otylia Sieczka 

poinformowała, że kierowana przez nią komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie nieodpłatnego przeniesienia na mienie Gminy Dobromierz prawa użytkowania 

wieczystego udziałów w działce nr 675/8 o pow. 0,2247 ha, położonej w Roztoce w 

głosowaniu: 5 – radnych za. 

 

Za podjęciem Uchwały Nr IV/33/19 w sprawie nieodpłatnego przeniesienia na mienie 

Gminy Dobromierz prawa użytkowania wieczystego udziałów w działce nr 675/8 o pow. 

0,2247 ha, położonej w Roztoce, głosowało: 15 – radnych za. 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad.-15.     

-skarbnik Barbara Zapała omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Dobromierz na rok 2019. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.    

-przewodniczący Rady Piotr Rusek zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego 

projektu uchwały?  

Pytań nie zgłoszono.   

 

-przewodniczący Komisji Budżetowej i Mienia Gminy Andrzej Babiarz poinformował, że 

kierowana przez niego komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w 

budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019 w głosowaniu: 5 – radnych za. 

 

Za podjęciem Uchwały Nr IV/34/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na 

rok 2019, głosowało: 15 – radnych za.  

Uchwała została podjęta. 

 

Ad.-16.     

-przewodniczący Rady Piotr Rusek omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla 

radnych i sołtysów Gminy Dobromierz. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.    

 

-przewodniczący Komisji Budżetowej i Mienia Gminy Andrzej Babiarz poinformował, że 

Komisja Budżetowa i Mienia Gminy złożyła wniosek o zmianę zapisu paragrafu 4 polegającą 

na obniżeniu potrącenia za nieobecność radnych i sołtysów na posiedzeniach z 20 do 10% - 

zdarza się, że w jednym dniu odbywa się więcej posiedzeń komisji lub sesja i komisje, co 

może spowodować nawet utratę połowy diety w jeden dzień, stąd propozycja zmniejszenia 

potrącenia za nieobecność.  

 

-przewodniczący Rady Piotr Rusek zapytał, czy radni mają pytania do wniosku Komisji 

Budżetowej i Mienia Gminy?  

Pytań nie zgłoszono. 
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Za przyjęciem wniosku Komisji Budżetowej i Mienia Gminy o zmianę zapisu paragrafu 

4 polegającą na obniżeniu potrącenia za nieobecność radnych i sołtysów na 

posiedzeniach z 20 do 10%, głosowało: 15 radnych za. 

Wniosek został przyjęty. 

 

-przewodniczący Rady Piotr Rusek zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego 

projektu uchwały? 

-radny Marek Jaworski zapytał, kto pracował nad uchwałą? 

-przewodniczący Rady Piotr Rusek odpowiedział, że pierwsze propozycje zwiększenia diet 

pojawiły się jeszcze w poprzedniej kadencji. Stopień inflacji, wzrost średniej krajowej 

wynagrodzenia spowodowało, że powrócono do tematu i na komisjach temat został podjęty. 

Zwrócił się z prośbą do Wójta, aby przeanalizować jak sytuacja wgląda w okolicznych 

gminach wielkością odpowiadającą naszej. Wszystkie gminy mają wyższe diety więc 

zasadnym jest podniesienie obecnie obowiązujących diet. 

-radny Marek Jaworski jest 15 radnych i z tej 15 jest dwóch, którzy są czarną owcą w tej 

Radzie. Ja i kolega nie byliśmy osobami, które by nie chciały pracować w więcej niż jednej 

komisji. Czy nie wstyd Panu jako przewodniczącemu, że tak potraktowano te dwie osoby? 

-przewodniczący Rady Piotr Rusek odpowiedział, że nikt nikogo nie traktuje jak czarnej 

owcy, nie stwarzamy żadnych niedogodnych sytuacji, każda prośba/wniosek są natychmiast 

realizowane. Mógł się Pan zgłosić do innych komisji. 

-radny Marek Jaworski – proszę nie żartować, tak się stało, to była z premedytacją ułożona 

wersja wszystkich komisji. Kiedyś też tak było, jeżeli jest zły przykład to nie trzymajmy go i 

nie ciągnijmy dalej. Czuję się jak czarna owca w tej Radzie, a Pan jako przewodniczący 

powinien o 15 radnych dbać. 

-wójt Jerzy Ulbin – jestem zadowolony ze sprawności funkcjonowania Rady i 

poszczególnych komisji stałych i doraźnych. Zastanawiam się kto podpisał uchwałę w 2008 

roku w tej samej kwestii, też bardzo różnicujące diety. 

-radny Marek Jaworski – kilkanaście lat temu takie coś też było, więc nie ciągnijmy tego 

brzydkiego,  niedobrego przykładu. Bo dwóch szło z innego ugrupowania do wyborów, a 

reszta jest wspaniała. Uważam, że za te 300 zł diety wywiązuję się i staram się mieć uwagi i 

zastrzeżenia, które na sesji wnoszę – nie jest to złośliwe, a potrzebne. To nie pretensja, tylko 

wytknięcie czegoś co było złe. 

-wójt Jerzy Ulbin – tę uchwałę podpisał przewodniczący Rady Marek Jaworski. Jeżeli chodzi 

o funkcjonowanie Rady i zmiany w tej uchwale, proszę złożyć stosowny wniosek do Biura 

Rady. Zwrócił uwagę, że mając takie sygnały w listopadzie, dostosowano wydatki w 

rozdziale Rada Gminy o kwotę zmiany diet oraz obsługą Rady w związku ze znowelizowaną 

ustawą o samorządzie gminnym m.in. system do głosowania, tablety, nagrywanie on-line. 

-radny Marek Piłat zapytał, czy nie można byłoby podnieść więcej sołtysom? Dobrze pracują, 

a teraz prowizja z podatków jest mała, bo funkcjonuje obsługa bezgotówkowa. 500 zł byłoby 

wystarczające. 

-przewodniczący Rady Piotr Rusek – ostatnia podwyżka dla sołtysów miała miejsce dwa lata 

temu, w chwili obecnej podnoszone jest o kolejne 100 zł, ale musimy patrzeć na pewną 

proporcjonalność. Nie ulega wątpliwości, że sołtysi powinni otrzymywać więcej, był nawet 

rządowy pomysł, żeby dostawali 3 tys. zł. Trzeba to przeanalizować, a w chwili obecnej 

pozostańmy na poziomie 300 zł. 

-radny Marek Jaworski – nad tym można się zastanowić, czy to jest za mało… spróbujmy, to 

wyśrodkować, aby ci ludzie, którzy pracują w terenie, mają duży kontakt z ludźmi, często 

wysłuchują różnych uwag, obelg… 
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-wójt Jerzy Ulbin odpowiedział, że to wszystko skutkuje wydatkiem. Tak jak wcześniej, 

proszę o wniosek do Biura Rady, jeżeli mamy zmienić uchwałę to należy dostosować także 

budżet do tego, bo za chwilę się okaże, że budżet nie ma pokrycia. Patrzeć procentowo, to 

sołtysi mają podwyżkę o 50%. 

-radny Marek Jaworski – nad pensją Wójta nikt się nie zastanawiał, wszyscy podnieśli rękę. 

Zaproponował, aby dla radnego członka dwóch lub więcej komisji stałych i doraźnych 

zamiast 700 zł dać 600 zł, a sołtysom po 400 zł i budżet się zamknie.  

Złożył wniosek o zmianę zapisu paragrafu 4 w pkt 1 z kwoty 700 zł na 600 zł, paragrafu 2 z 

kwoty 300 zł na 400 zł. 

-wiceprzewodniczący Rady Leszek Sokalski w latach 2006 – 2010 p. Marek Jaworski był 

przewodniczącym Rady Gminy, Wójtem był jego sąsiad zza rzeki i też były dyskusje na ten 

temat. Pamiętam jak dziś, byłem wtedy sołtysem, ówczesny Wójt powiedział sołtysom się 

diety nie należą, oni roznoszą podatki na tym zarabiają, nie krytykował Pan tego. Dzisiaj 

wywoływany jest zamęt, że nie chcemy dać sołtysom… ja się cieszę, że sołtysi dostają 100 zł 

więcej, bo uważam, że to jest potrzebne. W 2006 r. będąc sołtysem też angażowałem się w 

pracę, ale wtedy tego nie doceniono. Nikt nie chce wywoływać konfliktu między radnymi i 

sołtysami. 

-radny Marek Jaworski – nauczyłem się, i to co złe przymuje, żeby było lepiej… 

 

Przewodniczący Rady ogłosił 5 min. przerwy. 

 

Za przyjęciem wniosku radnego Marka Jaworskiego o zmianę zapisu paragrafu 4 w pkt 

1 z kwoty 700 zł na 600 zł, paragrafu 2 z kwoty 300 zł na 400 zł, głosowało: 2 radnych za, 

1 wstrzymał się, 12 -przeciw. 

Wniosek został odrzucony. 

 

-przewodniczący Komisji Budżetowej i Mienia Gminy Andrzej Babiarz poinformował, że 

kierowana przez niego komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

ustalenia diet dla radnych i sołtysów Gminy Dobromierz z uwzględnieniem zmian w 

paragrafie 4 w głosowaniu: 5 – radnych za. 

 

Za podjęciem Uchwały Nr IV/35/19 w sprawie ustalenia diet dla radnych i sołtysów 

Gminy Dobromierz z uwzględnieniem wniosku Komisji Budżetowej i Mienia Gminy, 

głosowało: 13 – radnych za, 2 - przeciw. 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad.-17.     

-przewodniczący Rady Piotr Rusek omówił projekt uchwały w sprawie wskazania osób 

właściwych do wykonania czynności z zakresu ustalenia warunków podróży służbowych 

Przewodniczącego Rady Gminy Dobromierz. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.    

-przewodniczący Rady Piotr Rusek zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego 

projektu uchwały?  

Pytań nie zgłoszono.   

 

Za podjęciem Uchwały Nr IV/36/19 w sprawie wskazania osób właściwych do 

wykonania czynności z zakresu ustalenia warunków podróży służbowych 

Przewodniczącego Rady Gminy Dobromierz, głosowało: 15 – radnych za. 

Uchwała została podjęta. 
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Ad.-18.     

-zastępca dyrektora GOKSiR Jerzy Limberger omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury, 

Sportu i Rekreacji w Dobromierzu i nadania jej statutu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.    

-przewodniczący Rady Piotr Rusek zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego 

projektu uchwały?  

Pytań nie zgłoszono.   

 

-przewodniczący Komisji Socjalnej Michał Sadowski poinformował, że zmieniającej uchwałę 

w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury, 

Sportu i Rekreacji w Dobromierzu i nadania jej statutu w głosowaniu: 5 – radnych za. 

 

Za podjęciem Uchwały Nr IV/37/19 zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia 

samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i 

Rekreacji w Dobromierzu i nadania jej statutu, głosowało: 15 – radnych za. 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad.-19.     

Nie zgłoszono. 

 

Ad.-20.     

-radna Agnieszka Kucharczyk poprosiła, aby sprawdzić lampę solarną w Roztoce (przy ul. 3 

Maja 44A), ponieważ nie świeci. 

-przewodniczący Rady Piotr Rusek poprosił, aby radni przynosili na posiedzenia komisji 

tablety. W imieniu swoim oraz wszystkich radnych podziękował sołtysom za ich pracę  i 

włożony trud w mijającej kadencji, a wszystkim którzy startują w wyborach życzył 

wygranych.  

 

Ad.-21.     

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady ogłosił zamknięcie 

obrad IV sesji Rady Gminy Dobromierz.  

 

 

         Przewodniczący Rady 

                   (-) Piotr Rusek 

 
Protokolant: Joanna Janicz 

Obsługa prawna: radca prawny Mariusz Starke 
 


