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  Protokół Nr VIII/19  

     z dnia 28 maja 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. 16.35 i trwała do godz. 18.17.  

  

W sesji uczestniczyło 14 radnych (nieobecna radna: Celina Chmielowska) oraz 10 sołtysów 

(nieobecni sołtysi: Krzysztof Mazurkiewicz, Justyna Nydza), wójt Jerzy Ulbin, 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 VIII 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 na temat przebiegu trasy linii 400 kv Mikułowa – Świebodzice w 

miejscowości Kłaczyna. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz". 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów w obrębie wsi Bronów. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu wykonywania i finansowania przedsięwzięcia 

polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobromierz 

w 2019 roku. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

na terenie Gminy Dobromierz. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dopłaty do ceny za odbiór ścieków 

odprowadzanych z terenu gminy Dobromierz poprzez sieć kanalizacji sanitarnej do 

oczyszczalni ścieków. 

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

12. Podjęcie uchwały w sprawie  nadania  nazwy ulicy w miejscowości Dobromierz. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku 

energetycznego. 
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14. Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2018 dla Gminy 

Dobromierz . 

15. Interpelacje i zapytania radnych. 

16. Wolne wnioski, zapytania, informacje. 

17. 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 poinformował, że w okresie sprawozdawczym zostało wydanych 19 

zarządzeń. Zwrócił uwagę na punkt 13 wydanych zarządzeń dotyczący przeznaczenia do 

wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących mienie Gminy Dobromierz. Zaznaczył, że nie 

można ogłosić przetargu na wszystkie działki rolne, dlatego ogłoszono przetarg na działki 

powyżej 1 ha. W ramach bieżących zadań do Gminy dostarczono ciągnik Zetor Forterra 

HSX130. W najbliższym czasie do Gminy zostanie dostarczony wóz asenizacyjny niezbędny 

do obsługi oczyszczalni ścieków w Czernicy. Zakończono budowę centrum kulturalno-

rekreacyjnego w Jugowej. Jeżeli zostaną dokonane niezbędne odbiory prowadzone przez 

organy zewnętrzne istnieje możliwość otwarcia obiektu 6 lipca podczas corocznie 

organizowanego „Święta Lipy i Miodu”. W punkcie 11 bieżących zadań zakończono budowę 

hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie. Obecnie prowadzone są odbiory 

wynikające z wymogu zawartego w umowie z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie z 

„Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej”. W dniu wczorajszym gmina Dobromierz 

otrzymała informację, że sprawozdanie zostało przyjęte. Czekamy na dotację 100 tys. zł do tego 

zadania. Poinformował, że w ramach realizacji budowy oczyszczalni ścieków w Serwinowie i 

kanalizacji Serwinów-Dobromierz- Bronówek gmina jest zobowiązana do utworzenia funduszu 

utrzymania projektu wpłacając 2 % kwoty rocznie, co stanowi około 185 tys. zł. Zaznaczył, że 

z wpłatą tegoroczną kwota ta będzie stanowiła prawie 1 mln zł. Katalog możliwości 

wydatkowania tych pieniędzy jest bardzo ograniczony. Na utrzymanie sieci kanalizacji oraz jej 

modernizację gmina wykorzystuje tylko część tych środków rozliczając się przed Narodowym 

Funduszem Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z funduszu utrzymania projektu PL0327 gmina 

Dobromierz planuje dokonać zakupu samochodu serwisowego typu KOMBIVAN do obsługi 

sieci kanalizacji sanitarnej. Poinformował, że uczestniczył w spotkaniu z Instytucją 

Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej dotyczącym rozliczenia obiektu Gminnego Ośrodka 

Kultury, Sportu i Rekreacji. W 2018 roku został złożony wniosek o dofinansowanie zadania 

jednak nie było wiadomo jak rozliczyć prąd z odnawialnych źródeł energii. Obecnie należy 

podpisać kolejny aneks do umowy oraz rozliczyć tzw. pomoc de minimis. Jest to niezbędne, 

aby dostać pełną dotację i móc sprzedawać nadwyżkę produkcji prądu dostawcy energii 

elektrycznej Tauron Dystrybucja S.A na podstawie licznika dwukierunkowego. 

-radny Leszek Sokalski zapytał, kiedy ruszy oczyszczalnia ścieków w Czernicy? 

-wójt Jerzy Ulbin poinformował, że planowany czas uruchomienia oczyszczalni to około  15 

czerwca br. Pierwsze informacje zostały przekazane mieszkańcom Czernicy, którzy mają 

najkrótszy termin do podjęcia decyzji w sprawie podpisania umowy na wykonanie przyłącza 
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oraz odbiór ścieków. Po uruchomieniu oczyszczalni będzie można stopniowo podłączać 

przyłącza w Gniewkowie i Dzierzkowie. 

 

Ad.5  

-p. Aleksander Maicher z Polskich Sieci Energetycznych S.A. przedstawił efekty prac 

wykonanych w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Poinformował o nowych założeniach oraz 

zmienionym przebiegu budowy linii 400 kV Mikułowa – Świebodzice w obrębie miejscowości  

Kłaczyna. Zaznaczył, że w ramach realizowanego projektu będą organizowane spotkania z 

właścicielami działek, na których będzie przebiegać linia 400 kV. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

-radny Tomasz Matkowski zapytał, jak będzie wyglądała sytuacja z dzierżawcami działek, 

których właścicielem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa? Czy Polskie Sieci 

Energetyczne S.A. będą prowadziły rozmowy z właścicielem gruntów, czy z dzierżawcami? 

-p. Aleksander Maicher z Polskich Sieci Energetycznych S.A. poinformował, że odpowiedź na 

to pytanie zostanie udzielona na spotkaniach z właścicielami nieruchomości. Zaznaczył, że są 

to pytania do których należy przygotować odpowiedzi. Potrzebny jest czas, aby dokonać 

wypisów z ewidencji gruntów. Podkreślił, że będą przedstawione informacje na jakiej 

podstawie i w jaki sposób będzie ustalona służebność majątkowa na terenach należących do  

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

-radny Tomasz Matkowski zapytał, komu będą wypłacane odszkodowania za zniszczenia 

spowodowane pracami? 

-p. Aleksander Maicher z Polskich Sieci Energetycznych S.A. poinformował, że to również są 

pytania, na które odpowiedzi będą udzielane na spotkaniach z właścicielami gruntów. 

Zaznaczył, że termin rozpoczęcia budowy planowany jest na rok 2022, to prawie 3 lata, aby 

rozpocząć cały proces budowlany oraz  konsultacyjny z mieszkańcami. Podkreślił, że realizacja 

wypłaty odszkodowań często wynika z umów zawartych między dzierżawcą, a Krajowym 

Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. 

 

Ad.6 

-p. Marek Woźniak, urbanista z Wrocławskiego Biura Urbanistycznego przedstawił projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz". 

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 

uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Dobromierz" w głosowaniu: 5 radnych za. 

 

Za podjęciem Uchwały Nr VIII/54/19 w sprawie uchwalenia zmiany "Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz" 

głosowało: 14 radnych za, 1 nieobecny. 

Uchwała została podjęta. 
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Ad.7 

-p. Marek Woźniak, urbanista z Wrocławskiego Biura Urbanistycznego przedstawił projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

w obrębie wsi Bronów. 

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 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie wsi 

Bronów w głosowaniu: 5 radnych za. 

 

Za podjęciem Uchwały Nr VIII/55/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie wsi Bronów głosowało: 14 radnych 

za, 1 nieobecny. 

Uchwała została podjęta. 

 

Przewodniczący Rady ogłosił 15 min. przerwę. 

Salę obrad opuścił p. Aleksander Maicher z Polskich Sieci Energetycznych S.A. oraz p. Marek 

Woźniak z Wrocławskiego Biura Urbanistycznego. 

 

Ad.8 

-wójt Jerzy Ulbin przedstawił projekt uchwały w sprawie Regulaminu wykonywania i 

finansowania przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z 

terenu gminy Dobromierz w 2019 roku. 

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 

Regulaminu wykonywania i finansowania przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu 

wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobromierz w 2019 roku w głosowaniu: 5                     

radnych za. 

 

Za podjęciem Uchwały Nr VIII/56/19 w sprawie Regulaminu wykonywania  

i finansowania przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest 

z terenu gminy Dobromierz w 2019 roku głosowało: 14 radnych za, 1 nieobecny. 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad.9 

-wójt Jerzy Ulbin przedstawił projekt uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobromierz. 

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 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobromierz w 

głosowaniu: 5 radnych za. 

 

Za podjęciem Uchwały Nr VIII/57/19 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobromierz głosowało: 14 radnych za, 1 

nieobecny. 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad.10 

-wójt Jerzy Ulbin przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dopłaty do ceny za 

odbiór ścieków odprowadzanych z terenu gminy Dobromierz poprzez sieć kanalizacji 

sanitarnej do oczyszczalni ścieków. 

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 ustalenia 

stawki dopłaty do ceny za odbiór ścieków odprowadzanych z terenu gminy Dobromierz 

poprzez sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w głosowaniu: 5 radnych za. 

 

Za podjęciem Uchwały Nr VIII/58/19 w sprawie ustalenia stawki dopłaty do ceny za 

odbiór ścieków odprowadzanych z terenu gminy Dobromierz poprzez sieć kanalizacji 

sanitarnej do oczyszczalni ścieków głosowało: 14 radnych za, 1 nieobecny. 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad.11 

-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.   

 

-radny Michał Sadowski opuścił salę obrad na 3 min. 

 

-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  VIII/59/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz 

na rok 2019, głosowało: 14 – radnych za, 1 nieobecny. 

Uchwała została podjęta. 
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Ad.12 

-sekretarz Monika Borysewicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania  nazwy ulicy 

w miejscowości Dobromierz. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

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

projektu uchwały? 

-radny Marek Jaworski stwierdził, że mieszkańcy Dobromierza powinni brać udział w nadaniu 

nazwy ulicy. Zapytał, czy mieszkańcy wybierali nazwę ulicy? 

-przewodniczący Rady Piotr Rusek poinformował, że była przeprowadzona ankieta wśród 

mieszkańców Dobromierza. 

-sekretarz Monika Borysewicz poinformowała, że większość mieszkańców wyraziła 

pozytywną opinie w zakresie proponowanej nazwy ulicy. To była decyzja mieszkańców i 

właścicieli działek. 

-przewodniczący Rady Piotr Rusek poinformował, że Rada Gminy musi formalnie 

zaakceptować tę uchwałę w drodze głosowania. 

 

Za podjęciem uchwały  nr  VIII/60/19 w sprawie nadania  nazwy ulicy w miejscowości 

Dobromierz, głosowało: 14 – radnych za, 1 nieobecny. 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad.13 

-kierownik GOPS Anna Kłys szczegółowo omówiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia 

wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

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

projektu uchwały? 

-radny Marek Jaworski zapytał, na jakich zasadach przyznawany jest dodatek? Czy dodatek 

dostają osoby, które mieszkają z dziećmi do 18 r.ż., czy osoby, które wpisują wszystkie osoby 

zamieszkujące w danym gospodarstwie domowym? Czy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w jakiś sposób to kontroluje? Zwrócił uwagę, że dużo pieniędzy jest przeznaczanych na wypłatę 

dodatku energetycznego. 

-kierownik GOPS Anna Kłys poinformowała, że dodatek energetyczny przysługuje tylko tym 

rodzinom, które korzystają z dodatku mieszkaniowego. Aby otrzymać dodatek energetyczny 

trzeba mieć prawo do dodatku mieszkaniowego oraz podpisaną umowę na dostawę energii 

elektrycznej. W poprzednim roku z dodatku korzystały dwie rodziny. W składanym wniosku 

wpisuje się wszystkich członków rodziny zamieszkujących w danym gospodarskie domowym. 

 

-przewodniczący Komisji Socjalnej Michał Sadowski poinformował, że kierowana przez niego 

komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o 

wypłatę dodatku energetycznego w głosowaniu: 5 radnych za. 

 

Za podjęciem uchwały  nr  VIII/10/19 w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę 

dodatku energetycznego, głosowało: 14 – radnych za, 1 nieobecny. 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad.14 

-kierownik GOPS Anna Kłys przedstawiła informację na temat oceny zasobów pomocy 

społecznej na rok 2018 dla Gminy Dobromierz. 

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

projektu uchwały?  

Pytań nie zgłoszono.   

 

Ad.15 

Nie zgłoszono. 

 

Ad.16 

-sołtys wsi Pietrzyków Zbigniew Matkowski – poinformował o niedotrzymaniu terminu 

zabezpieczenia obiektu budowlanego w Pietrzykowie działka nr 149/15 stanowiącego własność 

Skarbu Państwa. Stan budynku pogorszył się i stwarza niebezpieczeństwo. Zaznaczył, że złożył 

pismo do Urzędu Gminy i nie otrzymał odpowiedzi. Czy podjęto w związku z tym jakieś 

działania? Poprosił o podjęcie kroków w tym kierunku. 

-wójt Jerzy Ulbin poinformował, że zgodnie z KPA i zasadą właściwości pismo zostało 

przekazane do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. KOWR jako zarządca w imieniu 

Skarbu Państwa informuje o podjęciu prac i ich nie wykonuje. Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego może nakazać decyzją do zajęcia się daną sprawą. Poinformował, że nie jest 

adresatem wykonania tego zabezpieczenia, ponieważ właścicielem jest Instytucja Państwowa, 

która w imieniu Skarbu Państwa zarządza budynkiem. 

-sołtys wsi Pietrzyków Zbigniew Matkowski stwierdził, że gmina powinna coś z tym zrobić. 

-wójt Jerzy Ulbin odpowiedział, że zostanie wystosowane pismo do Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa. 

-sołtys wsi Pietrzyków Zbigniew Matkowski podkreślił, że budynek ten znajduje się blisko 

drogi i zagraża bezpieczeństwu. 

-wójt Jerzy Ulbin poinformował, że jeżeli KOWR nie dokonuje modernizacji budynku to 

powinien być dobrze ubezpieczony. Zaznaczył, że gmina Dobromierz wystąpi o zabezpieczenie 

nieruchomości jako zarządca drogi, ponieważ do tej pory występowaliśmy jako gmina. 

-radny Marek Jaworski  poinformował, że gminne mosty należałoby pomalować, ponieważ są 

w złym stanie. Zwrócił uwagę na pokrzywione słupki w Roztoce ul. 3 Maja (zakręt). Poprosił 

o pomalowanie poręczy mostów i uzupełnienie brakujących łańcuchów. 

-wójt Jerzy Ulbin poinformował, że zostanie dokonany przegląd, ponieważ gmina jest 

właścicielem i ma swoje obowiązki. Zwrócił uwagę, że będąc sołtysem malował bariery mostu 

w Dzierzkowie po 40 latach. Poinformował, że uwaga została przyjęta i zostanie dokonany 

przegląd mostów. 

-radna Otylia Sieczka podziękowała za uzupełnienie barierki na moście łączącym Dzierzków z 

Gniewkowem. Poinformowała, że mieszkańcy Gniewkowa proszą o oświetlenie uliczne przy 

budynkach nr 4-4a. Zaznaczyła, że przy budynku numer 4 została uszkodzona rura 

kanalizacyjna. Poprosiła o sprawdzenie i wyjaśnienie sprawy. 

-wójt Jerzy Ulbin poinformował, że sprawa będzie sprawdzona. Zaznaczył, że około 15 

czerwca będzie uruchomiana oczyszczalnia ścieków w Czernicy, trwają pracę związane z 

wykonaniem przyłączy nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w Gniewkowie. Podkreślił, że 

po 15 czerwca nieruchomości będą podłączone do sieci kanalizacyjnej i nie wie czy jest sens 

naprawienia starej rury kanalizacyjnej. Poinformował, że sprawa wykonania oświetlenia przy 

budynkach 4-4a w Gniewkowie jest poważna ze względów finansowych. Zaznaczył, że 50 tys. 

zł miało być zaoszczędzone na wydatkach związanych z zakupem energii oraz konserwacji i 

remontach punktów oświetleniowych. Obecnie ciężko jest mówić o oszczędnościach, ponieważ 

zakup energii elektrycznej wzrósł o 50 % w stosunku do 2018 roku.  Sprawa dotycząca firm i 

instytucji nie jest to uporządkowana ustawą lub rozporządzeniem. Jeżeli pieniądze zostaną 

zaoszczędzone jest szansa na rozwój oświetlenia. 
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-sołtys wsi Szymanów Elwira Kirklo- Rusek – poinformowała, że ze środków funduszu 

sołeckiego zakupiono nową tablicę informacyjną, która będzie umieszczona przy nowej 

świetlicy. Poprosiła o przestawienie starej tablicy informacyjnej w inne miejsce. 

-przewodniczący Rady Piotr Rusek poinformował, że z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego 

Prezydent RP Andrzej Duda skierował do Władz Samorządowych RP okolicznościowe 

przesłanie i życzenia, życzenia z okazji dnia Samorządu Terytorialnego przekazali również 

Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska, Izabela Mrzygłocka, Agnieszka Kołacz- 

Leszczyńska oraz Tomasz Siemoniak. Poinformował, że zawiadomienia dla sołtysów na sesje 

będą dostarczane w wersji papierowej, natomiast materiały każdorazowo dostępne będą na 

stronie internetowej pod adresem www.posidzenia.pl/dobromierz w zakładce KALENDARZ 

pod datą posiedzenia. W razie konieczności wersja papierowa dokumentów udostępniona 

będzie w Biurze Rady Gminy. 

-wójt Jerzy Ulbin złożył życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. 

 

Ad. 17.  

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady ogłosił zamknięcie 

obrad VIII sesji Rady Gminy Dobromierz.  

 

 

 

 

         Przewodniczący Rady 

             (-) Piotr Rusek 

 

 

 

 

 

 
Protokolant: Katarzyna Żur 

Obsługa prawna: radca prawny Mariusz Starke 


