
  Protokół Nr XI/19  

     z dnia 28 sierpnia 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. 17.10.  

  

W sesji uczestniczyło 12 radnych (nieobecni radni: Zbigniew Patycki, Marek Piłat, Leszek 

Sokalski) oraz 7 sołtysów (nieobecni sołtysi: Magdalena Burdzy, Elwira Kirklo- Rusek, Paweł 

Kwiatkowski, Justyna Nydza, Ilona Rój), 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 XI 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 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. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego 

wysokość i szczegółowe warunki przyznawania stawek dodatku za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także 

dodatku mieszkaniowego, nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych 

przez Gminę Dobromierz. 

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Dobromierz. 

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

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku. 

9. Interpelacje i zapytania radnych. 

10. Wolne wnioski, zapytania, informacje. 

11. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad.-3. 

Przewodniczący Rady Piotr Rusek poinformował, że protokół z  9. sesji z dnia 11 czerwca 2019 

r. oraz protokół z 10. nadzwyczajnej sesji z dnia 2 lipca 2019 r. zostały wyłożone do wglądu w 

Biurze Rady, nie wniesiono do nich żadnych uwag.  

Zapytał, czy radni mają uwagi do protokołów?  



Uwag nie zgłoszono.  

Stwierdził, iż protokoły zostały przyjęte 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 zwrócił uwagę na sprawę zagospodarowania i odbioru azbestu. W tym roku 

odbyło się to bardzo szybko i sprawnie mimo, iż nabór w WFOŚiGW ogłoszony był dosyć 

późno w stosunku do lat ubiegłych, dotacja 11.370 zł. Ważne, że co roku realizowane jest to 

zadanie. 

Polskie Sieci Energetyczne przedstawiały przebieg linii sieci 400kV, działając prospołecznie 

gmina zdobyła grant w wysokości 20 tys. zł na doposażenie placu zabaw w Kłaczynie w ramach 

projektu Wzmocnij swoje otoczenie. 

Zwrócił uwagę na pkt 15 spraw bieżących -  odbyła się kontrola z Instytucji Pośredniczącej 

Aglomeracji Wałbrzyskiej odnośnie kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków etap I, 

końcowa płatność z tego zadania została gminie przekazana w dniu 19 sierpnia br. 

W okresie międzysesyjnym został wyłoniony wykonawca na projekt sieci wodociągowej w 

miejscowości Pietrzyków. 

-radny Michał Sadowski zapytał o konferencję „Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o 

charakterze użyteczności publicznej” w Kamiennej Górze. Czy są widoki na poprawę na terenie 

gminy? 

-wójt Jerzy Ulbin odpowiedział, że PKS Kamienna Góra zorganizował spotkanie, miał też 

eksperta zewnętrznego. Głośno teraz o tym w telewizji, ale złożenie wniosku do tegorocznego 

naboru było bardzo trudne w każdym województwie; w województwie dolnośląskim 14 

samorządów tylko złożyło. W Urzędzie do tego zadania został wyznaczony pracownik, 

chcielibyśmy złożyć i opracować wniosek do roku 2020. W tym roku termin minął nie byliśmy 

w stanie tego złożyć. 

-sołtys Jerzy Werczyński zwrócił uwagę na pkt 14 zarządzeń -  powołanie komisji przetargowej 

i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 12 sierpnia 2019 r. I przetargu ustnego 

nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym o pow. 

użytkowej 116,80 m2, o pow. zabudowy 149,00 m2, działka nr 140/28, o pow. 0,0149 ha, 

położonego w Dobromierzu przy ulicy Cmentarnej. Czy ta działka, budynek ma nowego 

właściciela, czy nadal pod uwagę brana jest rozbiórka budynku i zrobienie tam parkingu? 

-wójt Jerzy Ulbin odpowiedział, że jest wyłoniony nabywca. Wczoraj został podpisany akt 

notarialny. Szczegółowa informacja na stronie internetowej. 

 

Ad.-5. 

-sekretarz Monika Borysewicz omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania stawek 

dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i 

wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a 

także dodatku mieszkaniowego, nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez 

Gminę 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 Socjalnej Michał Sadowski poinformował, że kierowana przez niego 

komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania stawek dodatku za 

wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także dodatku 

mieszkaniowego, nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Dobromierz. w głosowaniu: 3 radnych za, 2 nieobecnych. 

 

Za podjęciem Uchwały Nr XI/68/19 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu 

określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania stawek dodatku za wysługę 

lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także 

dodatku mieszkaniowego, nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez 

Gminę Dobromierz, głosowało: 12 – radnych za, 3 nieobecnych.  

Uchwała została podjęta. 

 

Ad.-6. 

-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 XI/69/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na 

rok 2019, głosowało: 12 – radnych za, 3 nieobecnych. 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad.-7. 

-skarbnik Barbara Zapała omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej  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 zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz w głosowaniu: 5 radnych za. 

 

Za podjęciem uchwały  Nr  XI/70/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  

Gminy Dobromierz, głosowało: 12 – radnych za, 3 nieobecnych. 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad.-8. 



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

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku. 

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 przyznania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku w głosowaniu: 3 radnych 

za,  2 nieobecnych. 

 

-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 XI/71/19 w sprawie przyznania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku,  głosowało: 12 – 

radnych za, 3 nieobecnych. 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad.-9. 

Nie zgłoszono. 

 

Ad.-10. 

-sołtys Jerzy Werczyński złożył serdeczne podziękowania dla p. Jana Madeły za szybką reakcję 

dotycząca udrożnienia kanalizacji burzowej przy ul. Kościuszki. 

Poprosił o reakcję – pojawia się coraz więcej pytań związanych z zalewem w Dobromierzu, w 

chwili obecnej zamkniętych bramkach na kłódki i celu ogrodzenia zalewu. W Zagórzu również 

jest zbiornik wody pitnej i tam nikt nie grodzi, a wręcz przeciwnie w najlepsze rozwija się 

turystyka. Poprosił o spotkanie z przedstawicielami Zarządu Wodociągów i Kanalizacji, żeby 

przedstawić w szerokim aspekcie dlaczego Dobromierz i okolice jest w ten sposób traktowany, 

natomiast inne zbiorniki należące do Wód Polskich nie są tak rygorystycznie traktowane. 

-wójt Jerzy Ulbin poinformował, że gmina chętnie zorganizuje takie spotkanie. Jest po 

rozmowach z poprzednim burmistrzem i obecnym burmistrzem Świebodzic, prezesem Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji (teraz nastąpiła zmiana prezesa); jest to bardzo dobra inicjatywa, 

niech się wytłumaczą ci co zabraniają. Problem leży w tym, że pobór wody pitnej jest w 

okolicach zapory. Kilka lat temu rozmawiał z wójtem Gminy Walim – u nich pobór wody pitnej 

jest na dopływie zbiornika.  

-radny Marek Jaworski poinformował, że przy kładce na ul. Lipowej w Roztoce jest duża, 

głęboka dziura. Zapytał o lampę przy ośrodku zdrowia w Roztoce w którą kiedyś ktoś wjechał, 

zabrano ją i do tej pory nie zamontowano. Zapytał o nazwiska Starosty i Starościny Dożynek 

Gminnych? 

-sołtys Jerzy Werczyński poinformował, że Starostą jest p. Tomasz Hereda, a Starościną  

p. Agnieszka Świerk. 



-wójt Jerzy Ulbin odpowiedział, że jeżeli chodzi o lampę przy ośrodku, jest to oszacowane, 

ustalone z elektrykiem, teraz tylko kwestia czasu wykonania. Jeżeli chodzi o dziurę przy ul. 

Lipowej, jak tylko pozwoli na to czas zostanie to uzupełnione. 

-radna Agnieszka Kucharczyk zapytała kiedy rozpoczną się prace na ul. Spacerowej w 

Roztoce? 

-wójt Jerzy Ulbin odpowiedział, że prace mają zakończyć się 30 września br. – takie są zapisy 

w umowie z wykonawcą. Dziś nie ma informacji kiedy rozpocznie prace. 

-przewodniczący Rady Piotr Rusek serdecznie zaprosił na Dożynki Gminne. 

 

 

Ad.-11. 

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady ogłosił zamknięcie 

obrad XI sesji Rady Gminy Dobromierz.  

         

 

         

                                Przewodniczący Rady 

                (-) Piotr Rusek 

 

  

            

            

  
Protokolant: Joanna Janicz 

Obsługa prawna: radca prawny Mariusz Starke 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


