
 

1 

 

Protokół Nr VI/19 

z dnia 26 marca 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. 16.30 i trwała do godz. 17.40.  

  

W sesji uczestniczyło 15 radnych oraz 10 sołtysów (nieobecni sołtysi: Justyna Nydza, Elwira 

Kirklo-Rusek), 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 VI 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. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego, przeciwpożarowego i przeciw- 

powodziowego w Gminie Dobromierz za rok 2018. 

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na 

dofinansowanie kosztów budowy podłączeń kanalizacyjnych na terenie objętym 

inwestycją pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina 

Dobromierz - przyłącza kanalizacyjne”. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa 

powołanego do realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w 

budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji 

Wałbrzyskiej”. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wykupu działki nr 357/1 o pow. 0,0661 ha, położonej  

w Szymanowie. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku. 

12. Interpelacje i zapytania radnych. 

13. Wolne wnioski, zapytania, informacje. 

14. Zamknięcie obrad sesji. 
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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? 

-radny Marek Jaworski zwrócił uwagę na punkt 2 i 8 wydanych zarządzeń. Zapytał, dlaczego i  

na jaką kwotę został zaciągnięty kredyt długoterminowy? Dlaczego został odwołany członek 

Zespołu interdyscyplinarnego? 

-wójt Jerzy Ulbin poinformował, że w zarządzeniu odwołania członka Zespołu 

interdyscyplinarnego nastąpiły zmiany osobowe wśród pracowników GOPS. Zaznaczył, że 

punkt dotyczący zaciągnięcia kredytu długoterminowego będzie omawiany przy uchwale w 

sprawie zmian w budżecie na rok 2019. Kredyt ten dotyczy zakupu ciągnika i wozu 

asenizacyjnego. Szczegółowo omówił punkty od 15 do 22 realizowane w ramach bieżących 

zadań dotyczące zadań inwestycyjnych. 

 

Ad.-5. 

-kierownik Posterunku Policji Krzysztof Urbanik przedstawił informację o stanie 

bezpieczeństwa publicznego w Gminie Dobromierz za rok 2018.  

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

-zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Wojciech Kubusiak przedstawił informację o 

stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego w Gminie Dobromierz za 

rok 2018. W imieniu Gminnego Komendanta OSP odczytał podziękowania za działania 

podejmowanie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Informacja oraz podziękowania  stanowią załącznik do protokołu. 

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

informacji? 

-wójt Jerzy Ulbin złożył podziękowania dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy, 

policjantów i kierownika Posterunku Policji w Dobromierzu oraz Jednostek Ochotniczej Straży 

Pożarnej za zapewnianie mieszkańcom Gminy Dobromierz bezpieczeństwa publicznego i 

przeciwpożarowego. Podziękował zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego za 

prowadzenie spraw zapewnienia bezpieczeństwa w ramach zarządzania kryzysowego. 

 

Przewodniczący Rady ogłosił 15 min. przerwę. 

Salę obrad opuścił kierownik Posterunku Policji Krzysztof Urbanik oraz zastępca kierownika 

Urzędu Stanu Cywilnego Wojciech Kubusiak. 

 

Ad.-6. 

-skarbnik Barbara Zapała dokonała omówienia szczegółowych 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.   
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-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  VI/46/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na 

rok 2019, głosowało: 14 – radnych za, 1 przeciw. 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad.-7. 

-zastępca wójta Edward Krumplewski omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu 

udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń kanalizacyjnych na 

terenie objętym inwestycją pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, 

gmina Dobromierz - przyłącza kanalizacyjne”. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.   

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

projektu uchwały?  

Pytań nie zgłoszono.  

 

-przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Otylia Sieczka 

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

sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy 

podłączeń kanalizacyjnych na terenie objętym inwestycją pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej 

w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz - przyłącza kanalizacyjne” w głosowaniu: 5- 

radnych za. 

 

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

kierowana przez niego komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  w sprawie przyjęcia 

regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń 

kanalizacyjnych na terenie objętym inwestycją pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w 

Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz - przyłącza kanalizacyjne” w głosowaniu: 5-

radnych za. 

 

Za podjęciem Uchwały Nr  VI/47/19 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji 

celowej na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń kanalizacyjnych na terenie 

objętym inwestycją pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina 

Dobromierz - przyłącza kanalizacyjne”, głosowało: 15 – radnych za. 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad.-8. 

-zastępca wójta Edward Krumplewski omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Wymiana 

wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych 

gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”. 

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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-przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Otylia Sieczka 

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

sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu 

pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na 

terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” w głosowaniu: 5- radnych za. 

 

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

kierowana przez niego komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Wymiana 

wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych 

gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” ,w głosowaniu: 5-radnych za. 

 

Za podjęciem Uchwały Nr VI/48/19 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do 

Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł 

ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji 

Wałbrzyskiej”, głosowało: 15 – radnych za. 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad.-9. 

-zastępca wójta Edward Krumplewski omówił projekt uchwały w sprawie wykupu działki nr 

357/1 o pow. 0,0661 ha, położonej w Szymanowie. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

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

projektu uchwały?  

Pytań nie zgłoszono. 

 

-przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Otylia Sieczka 

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

sprawie wykupu działki nr 357/1 o pow. 0,0661 ha, położonej w Szymanowie, w głosowaniu: 

5- radnych za. 

 

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

kierowana przez niego komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wykupu 

działki nr 357/1 o pow. 0,0661 ha, położonej w Szymanowie, w głosowaniu: 5- radnych za. 

 

Za podjęciem Uchwały Nr  VI/49/19 w sprawie wykupu działki nr 357/1 o pow. 0,0661 ha, 

położonej w Szymanowie,  głosowało: 15 – radnych za. 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad.-10. 

-zastępca wójta Edward Krumplewski omówił projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji 

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku - sfinansowanie 

prac związanych z konserwacją obrazu olejnego na płótnie „Adoracja Trójcy św.” wraz z ramą 

(„Trzej Aniołowie”) w kościele parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Dobromierzu. 

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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-zastępca przewodniczącego Komisji Socjalnej Zbigniew Patycki poinformował, że komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku w głosowaniu: 4- radnych 

za, 1 - nieobecny. 

 

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

kierowana przez niego komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku w głosowaniu: 5- radnych za. 

 

Za podjęciem Uchwały Nr VI/50/19 w sprawie przyznania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku,  głosowało: 15 – 

radnych za. 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad.-11. 

-zastępca wójta Edward Krumplewski omówił projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji 

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku - sfinansowanie 

prac związanych z remontem elewacji kościoła p.w. św. Barbary w Gniewkowie-etap II. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

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

projektu uchwały?  

Pytań nie zgłoszono. 

 

-zastępca przewodniczącego Komisji Socjalnej Zbigniew Patycki poinformował, że komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku w głosowaniu: 4- radnych 

za, 1 - nieobecny. 

 

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

kierowana przez niego komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku w głosowaniu: 5- radnych za. 

 

Za podjęciem Uchwały Nr VI/51/19 w sprawie przyznania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku,  głosowało: 15 – 

radnych za. 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad.-12. 

Nie zgłoszono. 

 

Ad.-13. 

-radna Otylia Sieczka zapytała, czy w związku ze spłonięciem dwóch koszy na odpady w 

Dzierzkowie, zostaną postawione nowe pojemniki, czy mieszkańcy mają wywozić śmieci do 

sąsiednich punktów? 

-wójt Jerzy Ulbin poinformował, że kosze w tym miejscu zostaną uzupełnione. 

-przewodniczący Rady Piotr Rusek poinformował, że w związku z wyborami samorządowymi 

radni otrzymali listy gratulacyjne od Senatora RP Aleksandra Szweda.  
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Zaznaczył, że radni otrzymali także spis z numerami telefonów, w którym znaleziono dwa 

błędy, dlatego spis z poprawionymi numerami telefonów radni otrzymają na kolejnej sesji. 

Poinformował, że na  kolejnej sesji, która odbędzie się 16 kwietnia pojawią się przedstawiciele 

Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego oraz Radni Powiatu Świdnickiego. Poprosił radnych 

o przygotowanie na koleją sesję pytań skierowanych od przedstawicieli Służby Drogowej oraz 

radnych powiatowych.  

Poinformował, że radni do końca kwietnia zobowiązani są złożyć oświadczenie majątkowe. 

 

Ad.-14. 

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady ogłosił zamknięcie 

obrad VI sesji Rady Gminy Dobromierz.  

         

 

 

 

Przewodniczący Rady 

                 (-) Piotr Rusek 

  

            

            

  
Protokolant: Katarzyna Żur 

Obsługa prawna: radca prawny Mariusz Starke 
 

 

 


