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Protokół Nr XIII/19 

z dnia 23 października 2019 r.  

 

 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Dobromierz odbytej w sali ślubów Urzędu Gminy 

Dobromierz, pod przewodnictwem Piotra Ruska – przewodniczącego Rady.   

  

Sesja Rady rozpoczęła się o godz. 16.20 i trwała do godz. 16.52. 

  

W sesji uczestniczyło 14 radnych (nieobecny radny: Tomasz Matkowski), wójt Jerzy Ulbin, 

zastępca wójta Edward Krumplewski, sekretarz Monika Borysewicz, skarbnik Barbara 

Zapała, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy.  

  

Listy obecności stanowią zał. nr 1 i 2 do protokołu.  

 

Ad.-1/2.  

Przewodniczący Rady Piotr Rusek otworzył obrady XIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy 

Dobromierz. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania 

prawomocnych uchwał. Przywitał radnych 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 zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji obszaru, wielkości i granic Aglomeracji 

Gniewków. 

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 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”. 

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok poprzedzający rok szkolny, 

w tym o wynikach egzaminów w placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Gminę Dobromierz. 

7. Informacja dotycząca analizy złożonych oświadczeń majątkowych. 

8. Informacja o podmiotach obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu 

wykonywania pracy. 

9. Zamknięcie obrad sesji. 

 

 

Ad.-3. 

-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 XIII/75/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz 

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

Uchwała została podjęta. 

 

Ad.-4. 

-zastępca wójta Edward Krumplewski omówił projekt uchwały w sprawie aktualizacji 

obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Gniewków. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

-wójt Jerzy Ulbin poinformował, że na pozytywną opinię Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie oddział w Legnicy gmina Dobromierz czekała ponad rok. Zaznaczył, 

że nowa ustawa Prawo wodne, która obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. zmieniła tryb ustalania 

i uchwalania granic aglomeracji ściekowych. Obecnie jest to kompetencja Rady Gminy, ale 

musi być poprzedzona pozytywną opinią Wód Polskich. 

-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 

aktualizacji obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Gniewków 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 aktualizacji obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Gniewków w głosowaniu: 5 

radnych za. 

 

Za podjęciem uchwały  Nr  XIII/76/19 w sprawie aktualizacji obszaru, wielkości i granic 

Aglomeracji Gniewków, głosowało: 14 – radnych za, 1 nieobecny. 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad.-5. 

-zastępca wójta Edward Krumplewski omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę 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?  

-wójt Jerzy Ulbin poinformował, że dotacja w wysokości 75% i 25% odpłatności przez 

użytkownika posesji zadziałała bardzo dobrze. Zasada ta sprawdziła się w poprzednim roku w 

części miejscowości Szymanów oraz w innych trzech miejscowościach, gdzie podłączonych 

zostało 160 przyłączy przy 1000 mieszkańców. Podkreślił, że do 20 grudnia br. gmina 

Dobromierz musi przedstawić IPAW całościowe rozliczenie dotyczące osiągniętych 

wskaźników.  

 

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

kierowana przez niego komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej 
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uchwałę 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 XIII/77/19 zmieniającej uchwałę 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: 14 – 

radnych za, 1 nieobecny. 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad.-6. 

-Przewodniczący Rady Piotr Rusek poinformował, że informacja o stanie realizacji zadań 

oświatowych za rok poprzedzający rok szkolny, w tym o wynikach egzaminów w placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobromierz została zamieszczona dla radnych na 

stronie posiedzenia.pl oraz została przedstawiona na wspólnym posiedzeniu komisji. Zapytał, 

czy radni mają pytania do przedłożonej informacji? 

Pytań nie zgłoszono. 

 

Ad.-7. 

-Przewodniczący Rady Piotr Rusek przedstawił informację dotyczącą analizy złożonych 

oświadczeń majątkowych tj. informację Przewodniczącego Rady Gminy Dobromierz na 

temat dokonanej analizy oświadczeń majątkowych, złożonych przez Radnych Gminy 

Dobromierz w terminie 30 dni od złożenia ślubowania oraz w terminie do 30 kwietnia 2019 

r., a także informację z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy 

Dobromierz za rok 2018. 

 

Ad.-8. 

-Przewodniczący Rady Piotr Rusek odczytał informację o podmiotach obowiązanych do 

przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy. 

 

Ad.-9. 

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady ogłosił zamknięcie 

obrad XIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Dobromierz.   

 

 

 

Przewodniczący Rady 

              (-) Piotr Rusek 

         
 

  

  

 

Protokolant: Katarzyna Żur  

Obsługa prawna: radca prawny Mariusz Starke 

 


