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  Protokół Nr IX/19  

     z dnia 11 czerwca 2019 r. 

 

 z sesji Rady Gminy Dobromierz odbytej w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, 

Sportu i Rekreacji w Dobromierzu, pod przewodnictwem Piotra Ruska – przewodniczącego 

Rady.   

 

Sesja Rady rozpoczęła się o godz. 16.47 i trwała do godz. 19.15.  

  

W sesji uczestniczyło 13 radnych (nieobecni radni: Celina Chmielowska, Marek Piłat) oraz 9 

sołtysów (nieobecni sołtysi: Magdalena Burdzy, Paweł Kwiatkowski, Krzysztof 

Mazurkiewicz), 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 IX sesji Rady Gminy Dobromierz. Na 

podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych 

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

gminy. Poinformował, że Wójt Gminy zwrócił się z wnioskiem o zmianę porządku obrad IX 

sesji Rady Gminy Dobromierz poprzez wprowadzenie 2 projektów uchwał w sprawie: 

1) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli pracujących 

z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, 

2) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

Zaproponował, aby przedmiotowe uchwały wprowadzić jako punkt 7 i 8, natomiast pozostałe 

punkty przesunąć o 2. 

Zapytał, czy radni mają uwagi do porządku obrad?  

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.   

 

Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu: 13 radnych za, 2 nieobecnych. 

 

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. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy: 

a) przedstawienie Raportu o stanie gminy, 

b) debata nad Raportem o stanie gminy, 

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dobromierz wotum 

zaufania. 

6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2018 rok, 

ocena wykonania budżetu i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:  

a) przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania 

budżetu Gminy Dobromierz za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia za 

2018 r.,  

b) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie 

opinii  o przedłożonym przez Wójta Gminy Dobromierz sprawozdaniu z 

wykonania budżetu Gminy Dobromierz za rok 2018,  
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c) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu Gminy 

Dobromierz za rok 2018 oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Dobromierz,  

d) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie 

opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobromierz o udzielenie 

absolutorium Wójtowi Gminy Dobromierz,  

e) dyskusja,  

f) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 

rok 2018, 

g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dobromierz absolutorium  

z wykonania budżetu Gminy za rok 2018. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

zajęć dla nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci 

młodsze. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

9. Interpelacje i wnioski radnych. 

10. Wolne wnioski, zapytania, informacje. 

11. 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? 

Pytań nie zgłoszono.   

 

Ad.-5a. 

-dr Jerzy Tutaj szczegółowo przedstawił Raport o stanie gminy. Zaznaczył, że w 2018 r. 

ustawodawca wprowadził obowiązek stworzenia Raportu, który będzie przedstawiał 

wszystkie obszary działalności samorządu terytorialnego. Poinformował, że przyrost 

naturalny na terenie gminy Dobromierz odnotowuje się na poziomie dodatnim. Działalność 

gminy opiera się przede wszystkim na podatkach. Podkreślił, że element ekonomii w 

działalności gminy stanowi ważny element jej funkcjonowania. Z analizy danych wynika, iż 

mieszkalnictwo na terenie gminy jest niższe niż średnia w powiecie. Rynek pracy na terenie 

gminy obecnie znajduje się w fazie wzrostu, jednak sam udział kobiet jest na poziomie 

wynoszącym tylko 34%. Zwrócił uwagę, że gmina Dobromierz znajduje się na wysokim 

poziomie pod względem inwestycyjnym, a istotny procent inwestycji stanowiły środki 

pozyskane z funduszy europejskich. 

-wójt Jerzy Ulbin poinformował, że zadania zrealizowane przez gminę Dobromierz w 2018 r. 

stanowią blisko 18 mln zł. Podkreślił, że jeżeli kwotę podzieli się przez liczbę mieszkańców 

to na jednego mieszkańca przypada 3448 zł. Niewiele jest gmin z tak dużym wydatkiem 

inwestycyjnym na przełomie jednego roku. Wskaźnik ten spowodowany jest realizacją 

inwestycji ze środków unijnych w szczególności budową sieci kanalizacji sanitarnej. 

Podkreślił, że na działania wodno- kanalizacyjne w 2018 r. wydano ponad 14.400.000 zł. 

Zwrócił uwagę, że pozyskana dotacja na realizację tych zadań stanowiła ponad 7.200.000 zł. 
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Po zakończeniu projektu przyłączenia Aglomeracji Gniewków do sieci kanalizacji sanitarnej 

realnie będzie korzystało z niej 19% mieszkańców gminy Dobromierz. Przy realizacji 

kolejnych projektów przyłączania miejscowości do sieci kanalizacji procent ten znacznie się 

zwiększy. Poinformował, że w miejscowościach, w których gmina nie może uzyskać 

wsparcia finansowego związanego z wykonaniem sieci kanalizacji realizowane są 

dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków. Do najważniejszych inwestycji w 

ubiegłym roku należy zaliczyć zagospodarowanie terenu wokół stawu w Roztoce, 

termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu, 

budowę świetlicy wiejskiej w Jaskulinie oraz I etap budowy centrum kulturalno-

rekreacyjnego w Jugowej. 

Ad.-5b. 

-przewodniczący Rady Piotr Rusek poinformował, że zgodnie z art. 28aa ustawy o 

samorządzie gminnym, w debacie nad nim mają prawo brać udział również mieszkańcy. 

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w takiej debacie zobowiązany jest do złożenia 

przewodniczącemu Rady pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 osób (w 

gminie do 20 tys. mieszkańców). Zgłoszenie takie składa się najpóźniej w dniu 

poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany 

raport. Zaznaczył, że do dnia 11 czerwca br. do Biura Rady Gminy nie wpłynął żaden 

wniosek. Poinformował,  że w tym punkcie głos mogą zabierać radni oraz sołtysi. 

-radny Marek Jaworski podkreślił, że jest to pierwszy tego typu Raport zrealizowany w 

gminie Dobromierz. Zwrócił uwagę, że na potrzeby dokumentu zebrana została duża ilość 

informacji i danych. Poinformował, że w tabeli nr 93 wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 

2016 r. stanowiły ponad 621 tys. zł, natomiast w 2017 r. ponad 430 tys. zł. Zapytał, co 

spowodowało taki spadek wpływów z danej opłaty? Czy zmniejszyła się liczba ilości 

zakładów znajdujących się na terenie gminy? 

-wójt Jerzy Ulbin poinformował, że wysokość wpłat z opłaty eksploatacyjnej uzależniona jest 

od wydobycia granitu przez wszystkie kopalnie granitu. Dysproporcje są duże. Pierwsza część 

roku 2019 pod względem wpływów z opłaty eksploatacyjnej jest korzystniejsza w 

porównaniu z poprzednimi latami. W tej chwili wpłaty stanowią ponad 500 tys. zł. Jest to 

wynik składanych sprawozdań przez poszczególne kopalnie granitu. Podkreślił, że  do gminy 

wpływa 60% całej kwoty, natomiast 30%  przekazywane jest do Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.     

-dr Jerzy Tutaj  poinformował, że decydują o tym dwa czynniki. Pierwszy czynnik jest 

czynnikiem rynkowym, natomiast drugi czynnik to kwestia uczciwości przedsiębiorców 

związana z uczciwością oraz wykazywaniem faktur na sprzedane materiały. 

-wójt Jerzy Ulbin podkreślił, że 2017 r. był rokiem zakończenia działalności jednej firmy 

prowadzącej działalność na terenie kopalni granitu w Gniewkowie i przejęcia jej przez 

nowego właściciela. Okres niepełnej produkcji w okresie mógł spowodować spadek 

wpływów. 

-radny Marek Jaworski zapytał, o dane z tabeli nr 93. Czym jest spowodowany spadek 

dochodów udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa? 

-wójt Jerzy Ulbin z tabeli wynika, że odnotowuje się wzrost dochodów w przypadku podatku 

dochodowego od osób fizycznych, natomiast spadek w przypadku podatku dochodowego od 

osób prawnych. Poinformował, że jest to spowodowane rozliczeniem CIT, który firmy 

rozliczają poprzez Urząd Skarbowy.  Gmina w tym przypadku otrzymuje 10% z rozliczonego 

CITu. 

-dr Jerzy Tutaj podkreślił, że obecnie obserwuje się wzrost liczby rozliczeń podatku od osób 

fizycznych w stosunku do rozliczeń podatku od osób prawnych. 
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-radny Andrzej Babiarz poinformował, że przez 3 kadencje obserwuje rozwój gminy. Zwrócił 

uwagę, że problemem gminy jest przede wszystkim to, że nie jest ona w posiadaniu 

wszystkich dróg i nieruchomości. Ten czynnik stanowi problem w poprawie jakości 

nawierzchni dróg i budowie chodników.  

 

Ad.-5c. 

-radny Marek Jaworski poinformował, że udzielenie wotum zaufania jest nagrodą dla Wójta. 

Zwrócił uwagę, że dokonał analizy budżetu gminy Dobromierz.  Poinformował, że podczas 

głosowania chciał wstrzymać się od głosu, ponieważ nie brał udziału w planowaniu budżetu. 

Zaznaczył, że zmienił zdanie i podczas głosowania będzie głosował za podjęciem 

przedmiotowej uchwały. 

 

Za podjęciem Uchwały Nr IX/62/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dobromierz 

wotum zaufania głosowało: 13– radnych za, 2 nieobecnych. 

Uchwała została podjęta. 

-wójt Jerzy Ulbin podziękował Wysokiej Radzie za udzielenie wotum zaufania na podstawie 

Raportu o stanie gminy. 

 

Przewodniczący Rady ogłosił 10 min. przerwę. 

Salę obrad opuścił dr Jerzy Tutaj. 

 

Ad.-6. 

a) Skarbnik Barbara Zapała omówiła sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie                       

z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za rok 2018 wraz z informacją o stanie 

mienia za 2018 r. 

 

Budżet Gminy Dobromierz na rok 2018 uchwalony został w dniu 15 grudnia 2017 r. W tym 

dniu Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXIX/247/17 ustalającą: - plan dochodów w 

wysokości 32.811.457,24 zł - plan wydatków w wysokości 39.539.082,24 zł - planowany 

deficyt budżetu 6.727.625,00 zł. Zaplanowano przychody w wysokości 7.100.000,00 zł z 

tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz rozchody w wysokości 

372.375,00 zł – spłaty kredytów i pożyczek. W trakcie realizacji budżetu roku ubiegłego Rada 

Gminy podjęła 11 uchwał dotyczących budżetu Gminy Dobromierz. 

Zobowiązania zaciągnięte w 2018 roku: 

1. Zgodnie z zapisami uchwały budżetowej na rok 2018, Gmina Dobromierz w dniu 28 

maja 2018 r. podpisała umowę z PKO Bank Polski na organizację, prowadzenie i 

obsługę emisji obligacji w wysokości 7.100.000,00 zł, które przeznaczone zostały na 

dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie roku 2018. 

2.  Kredyt długoterminowy w BGŻ BNP PARIBAS w wysokości 400.000,00 zł na 

dofinansowanie 2 zadań inwestycyjnych, tj.  

            • „Dobromierz – Szymanów droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 180.000,00 zł, 

            • „Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu” – 220.000,00 zł. 

 

3. Kredyt w BGŻ BNP PARIBAS na wyprzedzające finansowanie zadania 

inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina 

Dobromierz  - I Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy, Gniewkowie i 

Dzierzkowie” w wysokości 3.140.000,00 zł (przewidywany termin spłaty – I półrocze 

2019 r. z otrzymanej dotacji w ramach RPO WD 2014 – 2020). 
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4.  Kredyt w BGŻ BNP PARIBAS na wyprzedzające finansowanie zadania 

inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu” w 

wysokości 450.000,00 zł (przewidywany termin spłaty – 30 kwiecień 2019 r. z 

otrzymanej dotacji w ramach RPO WD 2014 – 2020),. 

 

Pokryciem występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego była pożyczka 

krótkoterminowa, której limit zgodnie z uchwałą budżetową na 2018 r. określony został na 

kwotę  1.000.000,00 zł. Uchwałą Nr XLVII/296/18 Rady Gminy Dobromierz z dnia 12 lipca 

2018 r. limit zobowiązań krótkoterminowych został zwiększony do kwoty 3.000.000,00 zł, co 

wynikało ze sposobu rozliczania zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz”. 

Kwota długu na dzień 31.12.2018 r. wykazana w sprawozdaniu Rb- Z o stanie zobowiązań 

według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wynosi 15.101.457,11 zł, w tym: - z 

tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych 15.024.625,00 zł, w tym: 2 kredyty 

na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych 3.590.000,00 zł których spłaty 

podlegają wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy o 

finansach publicznych, - z tytułu 3 umów leasingu operacyjnego 76.832,11 zł, z tego:                                                                                                                                          

1. Samochód Dacia Dokker van 13.919,80 zł (spłata w roku 2019), 

2. Maszyna do robót drogowych (zagęszczarka dwukierunkowa)  2.554,85 zł (spłata w 

roku 2019),  

3. Samochód Peugeot Boxer  - 60.357,46 zł (spłata do roku 2022). Dług z w/w leasingów 

operacyjnych spłacany jest z wydatków bieżących budżetu.    

 

Dochody budżetowe w 2018 r. zrealizowane zostały w wysokości 28.264.818,22 zł, co 

stanowi 98% planu, a wydatki w wysokości 39.021.053,89 zł, co stanowi 97% planu. 

Wynikiem realizacji budżetu jest otrzymany deficyt w kwocie 10.756.235,67 zł, przy 

planowanym deficycie w wysokości 11.268.625,00 zł.  

Wydatki budżetowe w planie budżetu gminy po zmianach na dzień 31.12.2018 r. po stronie 

wydatków przyjęto kwotę  40.102.068,08 zł, wydatkowano 39.021.053,89 zł, co stanowi 97% 

planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 21.083.511,75 zł, co stanowi 97% wykonania 

planu wydatków bieżących, a wydatki majątkowe w kwocie 17.937.542,14 zł, co stanowi 

97% realizacji planu wydatków majątkowych. W ramach wydatków bieżących zrealizowano 

wydatki jednostek budżetowych w wysokości 13.163.007,73 zł (w tym: na wynagrodzenia i 

składniki od nich naliczane 7.985.213,66 zł, na wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych  5.177.794,07 zł), dotacje 1.193.021,60 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 

6.442.357,85 zł, na wydatki finansowane z udziałem  środków UE 58.320,76 zł, obsługa 

długu 226.803,81 zł. W ramach wydatków majątkowych, tj. 17.937.542,14 zł zrealizowano 

dotacje w wysokości 134.550,00 zł, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 

wysokości 17.802.992,14 zł, w tym na programy finansowane ze środków UE 13.477.505,11 

zł. 

Budżet Gminy za 2018 rok zamknął się uzyskanym deficytem budżetowym w wysokości 

10.756.235.67  zł, przy planowanym deficycie 11.268.625,00  zł. 

 

b) Skarbnik Gminy Barbara Zapała odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Wójta Gminy Dobromierz 

sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za rok 2018.  Opinia stanowi 

załącznik do protokołu.    
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c) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Kucharczyk odczytała opinię Komisji 

Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Dobromierz za rok 2018 wraz z wnioskiem 

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dobromierz.  Opinia i wniosek 

stanowią załącznik do protokołu.    

  

d) Przewodniczący Rady Gminy Piotr Rusek odczytał pozytywną opinię Regionalnej 

Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Dobromierz o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dobromierz.  Opinia 

stanowi załącznik do protokołu.  

 

e)  Przewodniczący Rady Gminy Piotr Rusek otworzył dyskusję.    

 

-wójt Jerzy Ulbin poinformował, że w roku 2018 gmina Dobromierz została „zmuszona” do 

realizacji i zakończenia 3 dużych inwestycji. Budowy kanalizacji w Aglomeracji Gniewków i 

Szymanowie oraz termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i 

Rekreacji w Dobromierzu. Podkreślił, że budżet zarówno  po stronie dochodowej  jak i 

wydatkowej jest wyjątkowo wysoki. Rok 2018 był rokiem rozliczenia tzw. wskaźników 

pośrednich realizacji środków unijnych. Dochody budżetowe w kwocie 28.264.818,22 zł są 

najwyższe w historii gminy. Wydatki budżetowe w roku 2018 stanowiły 39.021.053,89 zł, 

dotychczasowa najwyższa kwota wydatków to 23.089.000,00 zł w 2017 roku. Tak duża 

różnica spowodowana jest wysokimi wydatkami inwestycyjnymi na kwotę prawie 18 mln zł. 

Poinformował, że do wydatków związanych z  oświatą i wychowaniem gmina musiała 

dołożyć środki własne w kwocie ponad 1.000.000 zł. Na przestrzeni od 2011 do 2019 roku w 

dziale oświaty występuje niedoszacowanie na poziomie 19-23%. Całość wydatków 

budżetowych związanych z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to 

7.116.444,00 zł w tym środki własne gminy w kwocie 1.069.166,00 zł. Na fundusz sołecki 

zostało przeznaczone 299.800,00 zł. Podkreślił, że ponad 18 mln zł stanowią wydatki 

inwestycyjne. Wykonanych zostało 16 km sieci kanalizacji sanitarnej. Rok 2018 był rokiem 

pracy nad tym co ma się wydarzyć w latach przyszłych. Przygotowanie wniosku projektu 

realizowanego w ramach Regionalnego Funduszu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

Aglomeracji Wałbrzyskiej pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków- 

Gmina Dobromierz II etap budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Jugowej i 

Borowie”.Wartość projektu stanowi kwotę ponad 17.364.000,00 zł, natomiast kwota 

wnioskowanego dofinansowania 9.685.723,00 zł. Poinformował, że wynik operacyjny gminy 

jest na poziomie 1.685.337,00 zł. Zwrócił uwagę, że 2018 rok został zamknięty z deficytem 

mniejszym niż zakładano. Wolne środki w kwocie ponad 514 tys. zł w roku bieżącym zostały 

przeznaczone na realizacje kolejnych inwestycji.   

-przewodniczący Rady Piotr Rusek poinformował, że budżet gminy Dobromierz jest dobrze 

skonstruowany i wydatkowany. 

-radny Andrzej Babiarz poinformował, że inwestycje, które musimy zrealizować warte są 

prawie 18 mln zł. Zapytał, czy gmina ma jakąś wizję na przyszłość, ponieważ zadłużenie 

zwiększy się? 

-wójt Jerzy Ulbin poinformował, że planowane roczne spłaty zadłużenia wynoszą prawie  

1 mln zł,  plany te wynikają z wieloletniej prognozy finansowej gminy Dobromierz. 

-radny Andrzej Babiarz poinformował, że gmina Dobromierz obecnie jest zadłużona na kwotę 

prawie 10 mln zł. W ciągu dwóch kolejnych lat zadłużenie może wynieść 8 mln zł. Czy 

gmina Dobromierz będzie zaciągała kredyty? 

-wójt Jerzy Ulbin poinformował, że do odliczenia zostaje podatek VAT w wysokości 20%. 
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-radny Andrzej Babiarz zaznaczył, że rozpoczęte zadania inwestycyjne powinny być 

wykonane. Zapytał, czy gminę będzie stać na realizację innych inwestycji? 

-wójt Jerzy Ulbin poinformował ,że gmina powinna prowadzić inwestycję. Jednak przez 

kolejne dwa lata powinniśmy się skupić na realizacji najważniejszej inwestycji budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej, która zamknie pewien proces. Zwrócił uwagę, że budżet z roku 2018 

był wyjątkowy. Złożył podziękowania dla Rady Gminy Dobromierz, obecnych oraz byłych 

radnych, zastępcy wójta Edwardowi Krumplewskiemu, skarbnik Barbarze Zapale, sekretarz 

Monice Borysewicz, radcy prawnemu Mariuszowi Starke, kierownikom i dyrektorom 

jednostek organizacyjnych gminy, sołtysom, jednostką OSP z terenu gminy Dobromierz, a 

także organizacjom pozarządowym. Wniósł o podjęcie uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium oraz zwrócił się do  

Wysokiej Rady z prośba o udzielenie absolutorium z wykonania budżetu Gminy za rok 2018. 

 

f) -przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Otylia Sieczka 

poinformowała, że kierowana przez nią komisja pozytywnie zaopiniowała 

sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 

rok 2018 oraz informację o stanie mienia, w głosowaniu: 4 radnych za, 1 nieobecny.   

  

-przewodniczący Komisji Socjalnej Michał Sadowski poinformował, że kierowana 

przez niego komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe, sprawozdanie 

z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za rok 2018 oraz informację o stanie mienia, 

w głosowaniu: 5 radnych za. 

 

-przewodniczący Komisji Budżetowej Andrzej Babiarz poinformował, że kierowana 

przez niego komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe, sprawozdanie 

z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za rok 2018 oraz informację o stanie mienia, 

w głosowaniu: 5 radnych za.   

 

 -zastępca przewodniczącej Komisji Skarg, wniosków i petycji Mariusz Bajek 

poinformował, komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe, 

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za rok 2018 oraz informację o 

stanie mienia, w głosowaniu: 2 radnych za, 1 nieobecny. 

 

Za podjęciem Uchwały Nr IX/63/19 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 

Dobromierz za rok 2018, głosowało: 13 – radnych za, 2 nieobecnych.   

Uchwała została podjęta.    

  

g) Za podjęciem Uchwały Nr IX/64/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Dobromierz absolutorium z wykonania budżetu Gminy za rok 2018, głosowało: 

13 – radnych za, 2 nieobecny.  

Uchwała została podjęta.  

 

-przewodniczący Rady Piotr Rusek wręczył kwiaty i pogratulował wójtowi udzielonego 

absolutorium. 

-wójt Jerzy Ulbin podziękował za pojęcie uchwały i jednogłośnie udzielenie absolutorium z 

wykonania budżetu Gminy za rok 2018. Zwrócił uwagę, że udzielenie absolutorium 

zobowiązuje do dalszej pracy i realizacji potrzeb mieszkańców. 

 

Przewodniczący Rady ogłosił 5 min. przerwę. 
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Ad.-7. 

-przewodniczący Rady Piotr Rusek poinformował, że podczas obrad sesji  w związku z 

potrzebą konsultacji wpłynął wniosek dyrektorów szkół o wycofanie projektu uchwały w 

sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli pracujących 

z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze z porządku obrad sesji. Zwrócił się z 

pytaniem do radcy prawnego, czy wycofanie punktu musi być  poddane pod głosowanie ? 

-radca prawny Mariusz Starke poinformował, że wójt był wnioskodawcą wprowadzenia 

punktu do porządku obrad, natomiast wniosek o wycofanie projektu uchwały złożyli 

dyrektorzy szkół. Zaznaczył, że w takim przypadku należy poddać pod głosowanie wycofanie 

punktu z porządku obrad. 

 

Za wycofaniem projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru zajęć dla nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i 

dzieci młodsze głosowało: 13 – radnych za, 2 nieobecnych.   

Projekt uchwały został wycofany z porządku obrad. 

 

Ad.-8. 

-sekretarz Monika Borysewicz omówiła projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej. 

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 IX/65/19 w sprawie obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej, głosowało: 13 – radnych za, 2 nieobecny.  

Uchwała została podjęta. 

 

Ad.-9. 

Interpelacji nie zgłoszono. 

 

Ad.-10. 

 -radna Otylia Sieczka poinformowała, że na terenie Gniewkowa po budowie kanalizacji 

powstały zapadliska ziemi. Zwróciła się z prośbą o sprawdzenie wskazanych miejsc. 

-przewodniczący Rady Piotr Rusek zaznaczył, że na terenie Szymanowa również powstały 

zapadliska spowodowane budową kanalizacji. 

-wójt Jerzy Ulbin poinformował, że przyczyną postania zapadlisk mogły być intensywne 

opady deszczu. Zaznaczył, że sprawa zostanie sprawdzona i wyjaśniona z wykonawcą.  

-radny Zbigniew Patycki poinformował, że w Roztoce na ul. Sportowej klub sportowy Granit 

Roztoka ma problem z mieszkańcem, który mieszka obok kompleksu boisk. Zwrócił uwagę, 

że właściciel posesji nie chce oddać piłek, które dostały się na jego posesję, a są własnością 

klubu.  

-wójt Jerzy Ulbin zapytał, jaka jest w tym rola wójta? Poinformował, że sprawę tą należy 

zgłosić na policję. Zwrócił uwagę, że rozmawiał z właścicielem posesji. Ze strony gminy 

warunki zostały spełnione, został zamontowany dodatkowy łapacz wzdłuż linii bocznej 
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boiska żeby piłka nie przelatywała na prywatną posesję.  Zachowanie mieszkańca jest nie w 

porządku. 

-zastępca wójta Edward Krumplewski zwrócił się z prośbą do mieszkańców o oszczędzanie 

wody. Gmina czyni starania, aby wody nie brakło poprzez rozwój urządzeń wodociągowych. 

Według normy średnie zużycie wody stanowi 460 m3 na dobę, natomiast w gminie 

Dobromierz średnie zużycie sięga 700 m3. W dniu dzisiejszym w Serwinowie została 

zamontowana nowa pompa o mocy 9 kV. Zwrócił uwagę, że największym problemem jest 

problem taryf opłat za wodę. Zaznaczył, że opłaty za wodę są tanie. Powinno się zwiększyć 

opłaty za wodę w przypadku korzystania ponadnormatywnego. 

-radny Andrzej Babiarz poinformował, że gmina posiada informację, którzy mieszkańcy 

zużywają dużą ilość wody poprzez odczyty z wodomierzy. 

-zastępca wójta Edward Krumplewski  zwrócił uwagę , że wszystkich mieszkańców 

obowiązuje ta sama taryfa opłat za wodę bez względu na to ile wody zużywają. 

-sołtys wsi Dobromierz Jerzy Werczyński zaznaczył, że problem przekroczenia norm zużycia 

wody może być spowodowany korzystaniem z hydrantów przeznaczonych do użytku służb 

ratowniczych przez mieszkańców gminy. Zapytał, czy nie można zabezpieczyć hydrantów 

przed używaniem osób nieuprawnionych? 

-zastępca wójta Edward Krumplewski poinformował, że hydranty są zabezpieczone.  

-przewodniczący Rady Piotr Rusek zwrócił się z prośbą o umieszczenie informacji o 

oszczędzaniu wody na stornie internetowej Urzędu.  

-wójt Jerzy Ulbin poinformował, że apel o oszczędzaniu wody jest zamieszczony na głównej 

stornie Urzędu. 

-przewodniczący Rady Piotr Rusek poinformował, że radni otrzymali informację w formie 

papierowej o prowadzonym naborze wniosków o usunięcie wyrób zawierających azbest z 

terenu gminy Dobromierz. Zaznaczył, że wzór wniosku do pobrania znajduję się również na 

stronie internetowej gminy oraz w siedzibie Urzędu.  

-zastepca wójta poinformował, że gmina jest już technicznie przygotowana do odbioru 

ścieków z Czernicy, Gniewkowa oraz Dzierzkowa. 

-wójt Jerzy Ulbin zaznaczył, że została oszacowana wartość przyłącza i uwzględniona dotacja 

gminna w kwocie 1683 zł brutto, którą ponosi mieszkaniec lub wspólnota mieszkaniowa. 

Umowy dla mieszkańców są przygotowywane. Podłączenie sieci kanalizacyjnej w 

miejscowości Czernica na dzień dzisiejszy zależne jest tylko od wykonawcy. 

-radny Marek Jaworski zwrócił uwagę, że w Roztoce przy ośrodku zdrowia znajduję się 

uszkodzona lampa. Poprosił o sprawdzenie i naprawę lampy.  Zaznaczył również, że droga 

wokół ośrodka zdrowia wymaga renowacji.  Zwrócił się z prośbą o wykoszenie poboczy dróg 

przy wjazdach i wyjazdach z posesji ponieważ wysoka trawa uniemożliwia bezpieczny 

wyjazd.  

 

Ad.-11. 

-W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady ogłosił zamknięcie 

obrad IX sesji Rady Gminy Dobromierz.   

 

 

         Przewodniczący Rady 

              (-) Piotr Rusek 

 

 

Protokolant: Katarzyna Żur  

Obsługa prawna: radca prawny Mariusz Starke 


