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Protokół Nr X/19 

z dnia 2 lipca 2019 r.  

 

 z nadzwyczajnej 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. 16.37 i trwała do godz. 16.52. 

  

W sesji uczestniczyło 14 radnych (nieobecny radny: Leszek Sokalski), 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 i 2 do protokołu.  

 

Ad.-1/2.  

Przewodniczący Rady Piotr Rusek otworzył obrady X nadzwyczajnej sesji Rady Gminy 

Dobromierz. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania 

prawomocnych uchwał. Przywitał radnych, 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. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 

dla nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. 

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

5. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad.-3. 

-sekretarz Monika Borysewicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli pracujących z grupami 

obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. 

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 określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 

6-letnie i dzieci młodsze w głosowaniu: 5 radnych za. 

 

Za podjęciem Uchwały Nr X/66/19 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

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

dzieci młodsze: 14 radnych za, 1 nieobecny. 

Uchwała została podjęta. 
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Ad.-4. 

-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?  

-radny Zbigniew Patycki zapytał, jaki będzie całkowity koszt budowy chodnika przy ul. 

Świdnickiej w Dobromierzu ? 

-wójt Jerzy Ulbin poinformował, że informacja dotycząca kosztów budowy chodnika zawarta 

jest w załączniku nr 3 do przedmiotowego projektu uchwały. Zaznaczył, że łączna kwota 

będzie stanowić 436.725,00 zł. 

-radny Zbigniew Patycki zapytał, czy projekt oczyszczalni ścieków nie zawierał instalacji 

odgromowej? 

-wójt Jerzy Ulbin poinformował, że w projekcie nie było uwzględnionej instalacji 

odgromowej. Zwrócił uwagę, że oczyszczalnia usytułowana jest na polu, dlatego warto 

byłoby jak najszybciej taką instalację wykonać. Zaznaczył, że oczyszczalnia jest już 

uruchamiana i niedługo zacznie funkcjonować. Ponadto w ramach innych inwestycji na 

chodniku przy ul. Świdnickiej należy zamontować bariery ochronne, które są niezbędne przy 

tak dużej różnicy wysokości oraz oznaczyć miejsca przejść dla pieszych. Poinformował, że 

pod koniec ubiegłego roku został ogłoszony przetarg na modernizację nawierzchni drogi przy 

ul. Spacerowej w Roztoce. Wartość złożonej oferty wykonania zadania stanowiła 58 tys. zł, 

dlatego gmina wycofała się z jego realizacji. W roku obecnym złożona oferta stanowi ok. 34 

tys. zł. 

 

-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  X/59/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na 

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

Uchwała została podjęta. 

 

Ad.5 

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

obrad X nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Dobromierz.   

 

 

 

 

         Przewodniczący Rady 

              (-) Piotr Rusek 

 
 

 

Protokolant: Katarzyna Żur  

Obsługa prawna: radca prawny Mariusz Starke 


