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  Protokół Nr XII/19  

     z dnia 24 września 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. 17.00.  

  

W sesji uczestniczyło 14 radnych (nieobecni radni: Marek Piłat) oraz 10 sołtysów (nieobecni 

sołtysi: Paweł Kwiatkowski, Justyna Nydza), 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 XII 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 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 

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. Interpelacje i zapytania radnych. 

9. Wolne wnioski, zapytania, informacje. 

10. 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 nich 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. 
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Ad.-5. 

-zastępca wójta Edward Krumplewski omówił projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do 

kategorii dróg gminnych. 

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 zaliczenia 

drogi do kategorii dróg gminnych w głosowaniu: 5 radnych za. 

 

-przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Otylia Sieczka 

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

sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w głosowaniu:  4 radnych za, 1 nieobecny. 

 

Za podjęciem Uchwały Nr XII/72/19 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg 

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

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?  

-wójt Jerzy Ulbin podkreślił, że jest to duży projekt pn. „Rozwój edukacji na terenie Gminy 

Dobromierz”, który wchodzi do realizacji. Poinformował, że kwota do wydatkowania przez 

dwa lata szkolne stanowi 1.384.000 zł. W tym roku do wydania przeznaczono kwotę 685 tys. 

zł.  Projekt jest realizowany  w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  Aglomeracji 

Wałbrzyskiej. Zaznaczył, że realizacja zadania podkreśla słuszność podjętej decyzji sprzed 

kilku lat przystąpienia do Aglomeracji Wałbrzyskiej. Poinformował, że po omówieniu 

kolejnego projektu uchwały przedstawi informacji dotyczące budowy kolejnego etapu sieci 

kanalizacji sanitarnej. 

 

-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 XII/73/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na 

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

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? 

 -wójt Jerzy Ulbin poinformował, że realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w 

Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz – II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
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Roztoce, Borowie i Jugowej” zgodnie ze złożonym wnioskiem szacowano na kwotę 17.364.000 

zł. Zaznaczył, że gmina Dobromierz przeszła pozytywnie całą weryfikację, przyznana została 

dotacja na poziomie 9.685.000 zł. Zwrócił uwagę, że w wyniku postepowania przetargowego 

najkorzystniejsza oferta na zakres robót budowlanych jest wyższa od oferty zawartej w 

kosztorysie o prawie 3.000.000 zł, jednak przetarg został rozstrzygnięty. Zwrócił się z prośbą 

o podjęcie uchwały, ponieważ gmina chce podpisać umowę i podjąć się realizacji tego zadania. 

Podkreślił, że kwota realizacji całego zadania będzie stanowić 20.320.000 zł, natomiast kwota 

dodatkowego kredytowania 1.000.000 zł. Poinformował, że po rozmowie z Dyrektor Instytucji 

Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej gmina Dobromierz może wnioskować o zwiększenie 

dotacji. Po zawnioskowaniu o zwiększenie dotacji kwota może stanowić ponad 11.100.000 zł. 

Zaznaczył, że sprawa dotyczy 2 tys. mieszkańców gminy Dobromierz, a projekt zawiera ponad 

19 km sieci kanalizacji sanitarnej. Głosy mieszkańców z miejscowości, w których sieć 

kanalizacji już funkcjonuję są pozytywne. Zwrócił się z prośba o podjęcie przedmiotowej 

uchwały.  

 

-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  XII/74/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  

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

Uchwała została podjęta. 

 

Ad.-8. 

Nie zgłoszono. 

 

Ad.-9. 

Nie zgłoszono. 

 

Ad.-11. 

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady ogłosił zamknięcie 

obrad XII sesji Rady Gminy Dobromierz.  

         

 

         Przewodniczący Rady 

             (-) Piotr Rusek 

         

 

  

            

            

  
Protokolant: Katarzyna Żur 

Obsługa prawna: radca prawny Mariusz Starke 
 

 

 

 

 

 


