
  Protokół Nr XIV/19 
     z dnia 5 listopada 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. 17.25 i trwała do godz. 18.15. 
 
W sesji uczestniczyło 15 radnych oraz  9 sołtysów (nieobecni  sołtysi:  Magdalena  Burdzy, 
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 XIV sesji Rady Gminy Dobromierz. Na 
podstawie  listy  obecności  stwierdził  quorum niezbędne  do  podejmowania  prawomocnych 
uchwał. Przywitał radnych, sołtysów, kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych 
gminy. Poinformował, że Wójt Gminy zwrócił się z wnioskiem o zmianę porządku obrad XIV 
sesji Rady Gminy Dobromierz poprzez:

1) wprowadzenia  autopoprawki  do  punktu  11  tj.  podjęcie  uchwały  w  sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

2) Wprowadzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawki dopłaty do 
ceny za odbiór ścieków odprowadzanych z terenu gminy Dobromierz poprzez sieć 
kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków.

Zaproponował, aby przedmiotową uchwałę wprowadzić jako punkt 12, natomiast pozostałe 
punkty przesunąć o 1.
Zapytał, czy radni mają uwagi do porządku obrad?  
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.   

 

Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu: 15 radnych za. 

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 o przebiegu wykonania budżetu gminy Dobromierz za I  półrocze 2019 

roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019.
7. Podjęcie  uchwały zmieniającej  uchwałę  w sprawie  powołania  Młodzieżowej  Rady 

Gminy Dobromierz i nadania jej statutu.
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8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobromierz z 
organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność 
pożytku publicznego na 2020 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przyjęcia od Skarbu Państwa – Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do zasobu gminy Dobromierz działek nr 149/19 o pow. 
0,3576 ha, nr 149/25 o pow. 0,0176 ha, położonych w obrębie wsi Pietrzyków.

10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Dobromierz.

11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w  
zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i  
zagospodarowania tych odpadów wraz z autopoprawką.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawki dopłaty do ceny za odbiór  
ścieków  odprowadzanych  z  terenu  gminy  Dobromierz  poprzez  sieć  kanalizacji  
sanitarnej do oczyszczalni ścieków.

13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski, zapytania, informacje.
15. Zamknięcie obrad sesji.

Ad.-3.
Przewodniczący Rady Piotr Rusek poinformował, że  protokoły z XII i XIII nadzwyczajnej 
sesji 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  poinformował,  że  w  okresie  sprawozdawczym  wydano  21  zarządzeń. 
Zwrócił uwagę na zarządzenie pozycja 18 sprawozdania zmieniające zarządzenie w sprawie 
ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy Dobromierz. Poinformował, że od 12 listopada br. 
ulegną zmianie godziny pracy Urzędu Gminy, we wtorki  Urząd będzie czynny w godzinach 
od 7.00 do 16.00, natomiast w pozostałe dni godziny pracy nie ulegają zmianie. W punkcie 1 
bieżących zadań 26 września br. podpisano umowę na wykonanie kanalizacji sanitarnej w 
Roztoce,  Borowie i  Jugowej.  Zaznaczył,  że  w związku z rozstrzygnięciem przetargowym, 
które  było  wyższe  niż  złożony  wniosek  na  dofinansowanie  złożony  został  wniosek  o 
dofinansowanie  do  IPAW o  zwiększenie  dotacji  o  1,5  mln  zł.  Podkreślił,  że  szanse  na 
uzyskanie dotacji są wysokie. Poinformował, że w punkcie 18 tego działu trwają uzgodnienia 
dotyczące przebiegu sieci kanalizacji w Borowie i Roztoce.
Po zakończeniu uzgodnień przebieg linii kanalizacji zostanie zaprezentowany mieszkańcom 
na zebraniach w obu miejscowościach. Zwrócił się z prośbą do sołtysów o przypomnienie 
rolnikom o ogłoszonym naborze wniosków na składanie deklaracji w ramach inwentaryzacji 
folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Ad.-5.
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-skarbnik Barbara Zapała przedstawiła informację nt. przebiegu wykonania budżetu gminy 
Dobromierz za I półrocze 2019 roku. Poinformowała, że budżet na rok 2019 został uchwalony 
w dniu 20 grudnia 2018 r.  Ustalono plan dochodów w wysokości  28.246.525,00 zł,  plan 
wydatków  w  kwocie  25.854.150,00  zł  oraz  założono  planowaną  nadwyżkę  budżetu  w 
wysokości 2.392.375,00 zł. Ponadto zaplanowano przychody w wysokości 2.000.000,00 zł z 
tytułu  emisji  papierów wartościowych,  kredytów i  pożyczek  oraz  rozchody w wysokości 
4.392.375,00 zł – spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych. Zgodnie z 
zapisami  uchwały  budżetowej  na  rok  2019,  Gmina  Dobromierz  w  I  półroczu  br.  nabyła 
obligacje w PKO Bank Polski w wysokości 2.000.000,00 zł, które przeznaczone zostały na 
dofinansowanie  zadań  inwestycyjnych  oraz  zaciągnęła  kredyt  długoterminowy  w  BNP 
PARIBAS  w  wysokości  340.000,00  zł na  dofinansowanie  2  zakupów  inwestycyjnych: 
68.000,00  zł   na  zakup  wozu  asenizacyjnego  do  wywozu  nieczystości  płynnych  oraz 
272.000,00  zł  na  zakup  ciągnika  do  obsługi  prac  komunalnych.  Kwota  długu  na  dzień 
30.06.2019 r. wykazana w sprawozdaniu Rb- Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych 
oraz poręczeń i  gwarancji  wynosi 15.039.929,69 zł  w tym: z tytułu kredytów, pożyczek i 
emisji  obligacji  komunalnych  14.981.801,08  zł,  z  tytułu  3  umów  leasingu  operacyjnego 
58.128,61 zł. W I półroczu 2019 r. plan budżetu uległ zmianie. Na dzień 30.06.2019 r. strona 
dochodowa została  zwiększona  do  kwoty  29.339.368,3  8  zł (wzrost  o  1.092.843,38  zł ), 
natomiast plan wydatków zwiększył się do kwoty  28.001.643,38 zł (wzrost o 2.147.493,38 
zł ). Wzrost planu dochodów i wzrost planu wydatków wynika z zaciągnięcia w I półroczu 
roku  2019  kredytu  długoterminowego  w  wysokości  340.000,00  zł  i  planowanego  do 
zaciągnięcia w kwocie 200.000,00 zł oraz wykorzystania tzw. wolnych środków pozostałych 
z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w 
wysokości 514.650,00 zł. Wynikiem przeprowadzonych zmian jest zmniejszenie planowanej 
nadwyżki  budżetowej  o  1.054.650,00  zł.  Poinformowała,  że dochody  budżetowe 
zrealizowane zostały w wysokości  15.037.123,50 zł,  co stanowi 51% planu, a wydatki w 
wysokości  14.647.776,97  zł,  co  stanowi  52%  planu.  Wynikiem  realizacji  budżetu  jest 
otrzymana  nadwyżka  w  kwocie  389.346,53  zł,  przy  planowanej  nadwyżce  w  wysokości 
1.337.725,00 zł. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Dobromierz za I półrocze 
2019 roku została złożona w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie ustawowym 29 
sierpnia  br.  w celu  wydania  opinii.  W dniu 4 września  br.  wydano opinię  pozytywną nt. 
przedłożonej informacji. 
-przewodniczący  Rady  Piotr  Rusek  zapytał,  czy  radni  mają  pytania  do  przedmiotowego 
projektu uchwały? 
Pytań nie zgłoszono.

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.
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Za podjęciem uchwały Nr XIV/78/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz 
na rok 2019, głosowało: 15 – radnych za.
Uchwała została podjęta.

Ad.-7.
-sekretarz  Monika  Borysewicz omówiła  projekt uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie 
powołania Młodzieżowej Rady Gminy Dobromierz i nadania jej statutu. Poinformowała, że 
zmiana  w  statucie  dotyczy  przede  wszystkim  zmiany  sposobu  wyboru  członków 
Młodzieżowej Rady Gminy. Po uchwaleniu przedmiotowego projektu uchwały w skład MRG 
wchodziliby uczniowie wybrani w wyborach do Samorządu Uczniowskiego. Zaznaczyła, że 
podana zmiana wpłynie korzystnie na funkcjonowanie podmiotu doradczego.
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 
powołania  Młodzieżowej  Rady Gminy Dobromierz i  nadania  jej  statutu  w głosowaniu:  5 
radnych za.

Za  podjęciem  uchwały  Nr  XIV/79/19  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  powołania 
Młodzieżowej Rady Gminy Dobromierz i nadania jej statutu , głosowało: 15 – radnych 
za.
Uchwała została podjęta.

Ad.-8.
-sekretarz  Monika  Borysewicz  omówiła  projekt uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Programu 
Współpracy Gminy Dobromierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  2020  rok.  Poinformowała,  że  projekt 
uchwały został  poddany konsultacjom społecznym w wyniku których nie  wpłynęły żadne 
uwagi lub wnioski. W 2020 roku przewidziano wydatkowanie środków na poziomie 90 tys. 
zł.
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  przyjęcia  Programu 
Współpracy Gminy Dobromierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok w głosowaniu: 5 radnych za.

Za podjęciem uchwały Nr XIV/80/19 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy 
Dobromierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2020 rok, głosowało: 15 – radnych za.
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Uchwała została podjęta.

Ad.-9.
-zastępca  wójta  Edward Krumplewski  omówił  projekt  uchwały  w sprawie  nieodpłatnego 
przyjęcia od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do zasobu gminy 
Dobromierz działek nr 149/19 o pow. 0,3576 ha, nr 149/25 o pow. 0,0176 ha, położonych w 
obrębie  wsi  Pietrzyków.  Poinformował,  że  po  przejęciu  wskazanych  działek  będą  one 
stanowiły ogólnodostępne drogi dojazdowe. Zaznaczył, że umożliwi to wielu mieszkańcom 
korzystanie z dróg dojazdowych, jednak wiąże się to także z nałożeniem na gminę obowiązku 
odpowiedniego utrzymania ich stanu.
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 
nieodpłatnego przyjęcia od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do 
zasobu gminy Dobromierz działek nr 149/19 o pow. 0,3576 ha, nr 149/25 o pow. 0,0176 ha, 
położonych w obrębie wsi Pietrzyków 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  nieodpłatnego  przyjęcia  od  Skarbu  Państwa  –  Krajowego  Ośrodka  Wsparcia 
Rolnictwa do zasobu gminy Dobromierz działek nr 149/19 o pow. 0,3576 ha, nr 149/25 o 
pow. 0,0176 ha, położonych w obrębie wsi Pietrzyków w głosowaniu: 5 radnych za.

Za  podjęciem  uchwały  Nr XIV/81/19  w  sprawie  nieodpłatnego  przyjęcia  od  Skarbu 
Państwa  –  Krajowego  Ośrodka  Wsparcia  Rolnictwa  do  zasobu  gminy  Dobromierz 
działek nr 149/19 o pow. 0,3576 ha, nr 149/25 o pow. 0,0176 ha, położonych w obrębie 
wsi Pietrzyków, głosowało: 15 – radnych za.
Uchwała została podjęta.

Ad.-10.
-zastępca  wójta  Edward  Krumplewski  omówił  projekt  uchwały  w  sprawie  regulaminu 
utrzymania czystości i  porządku na terenie gminy Dobromierz. Poinformował, że  podjęcie 
przez Radę Gminy Dobromierz uchwały wynika ze zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.  Podkreślił, że najistotniejszą zmianą w stosunku 
do Uchwały Nr XXIX/185/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie 
regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  gminy  Dobromierz  jest  zmiana 
częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz 
z  terenów  przeznaczanych  do  użytku  publicznego.  Ponadto  w punktach  selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych wprowadza się dodatkowo przyjmowanie wyodrębnionych 
frakcji  odpadów: odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych, igieł,  strzykawek i 
innych  odpadów  będących  pozostałością  po  iniekcji  niekwalifikujących  się  do  odpadów 
medycznych powstałych w gospodarstwach domowych. Zaznaczył, że przedmiotowy projekt 
uchwały uzyskał  pozytywną  opinię  Państwowego Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego w 
Świdnicy. 
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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 utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobromierz 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  regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  gminy  Dobromierz  w 
głosowaniu: 5 radnych za.

Za  podjęciem  uchwały  Nr  XIV/82/19  w  sprawie  regulaminu  utrzymania  czystości  i 
porządku na terenie gminy Dobromierz, głosowało: 15 – radnych za.
Uchwała została podjęta.

Ad.-11.
-zastępca wójta  Edward Krumplewski  omówił  projekt  uchwały w sprawie szczegółowego 
sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od 
właścicieli  nieruchomości  i  zagospodarowania  tych  odpadów  wraz  z  autopoprawką. 
Poinformował, że zgodnie z art. 6r ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach) projekt uchwały podlega zaopiniowaniu przez państwowego 
powiatowego inspektora sanitarnego. W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminie  zmianie  uległa  częstotliwość  i  sposób 
pozbywania  się  odpadów  komunalnych  z  terenu  nieruchomości  oraz  z  terenów 
przeznaczanych  do  użytku  publicznego.  Ponadto  uchwała  określa  rodzaje  odpadów,  które 
mieszkańcy mogą bezpłatnie przekazywać do punktów wskazanych przez Gminę oraz punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz  częstotliwość odbioru tych odpadów 
oraz zasady funkcjonowania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Projekt 
uchwały Rady Gminy Dobromierz w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i 
zagospodarowania  tych  odpadów  uzyskał  pozytywną  opinię  Państwowego  Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Świdnicy. 
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 
szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów 
komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i  zagospodarowania  tych  odpadów  wraz  z 
autopoprawką w głosowaniu: 5 radnych za.
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-przewodnicząca  Komisji  Rolnictwa,  Leśnictwa  i  Ochrony  Środowiska  Otylia  Sieczka 
poinformowała, że kierowana przez nią komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i  zagospodarowania  tych  odpadów  wraz  z 
autopoprawką w głosowaniu: 5 radnych za.

Za  podjęciem  uchwały  Nr  XIV/83/19  w  sprawie  szczegółowego  sposobu  i  zakresu 
świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów wraz z autopoprawką, głosowało: 15 – 
radnych za.
Uchwała została podjęta.

Ad.-12.
-zastępca  wójta  Edward  Krumplewski  omówił  projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w 
sprawie  stawki  dopłaty  do  ceny  za  odbiór  ścieków  odprowadzanych  z  terenu  gminy 
Dobromierz poprzez sieć kanalizacji sanitarnej do  oczyszczalni ścieków. Poinformował, że 
ustala  się  dopłatę  z  budżetu  Gminy  Dobromierz  do  ceny  za  odbiór  1  m3  ścieków 
odprowadzanych  z  terenu  gminy  Dobromierz  poprzez  sieć  kanalizacji  sanitarnej  do 
oczyszczalni ścieków  w wysokości 23,49 zł netto plus należny podatek VAT 8%, to jest 25,36 
zł brutto.
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  zmieniającej 
uchwałę  w sprawie  stawki  dopłaty do ceny za  odbiór  ścieków odprowadzanych  z  terenu 
gminy  Dobromierz  poprzez  sieć  kanalizacji  sanitarnej  do  oczyszczalni  ścieków  w 
głosowaniu: 5 radnych za.

-przewodnicząca  Komisji  Rolnictwa,  Leśnictwa  i  Ochrony  Środowiska  Otylia  Sieczka 
poinformowała, że kierowana przez nią komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie 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 XIV/84/19 zmieniającej uchwałę w sprawie stawki dopłaty do 
ceny  za  odbiór  ścieków  odprowadzanych  z  terenu  gminy  Dobromierz  poprzez  sieć 
kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków, głosowało: 15 – radnych za.
Uchwała została podjęta.

Ad.-13.
-przewodniczący Rady Piotr Rusek poinformował, że  dnia 1 października  br. do Biura Rady 
Gminy  Dobromierz  wpłynął  wniosek  radnego  gminy  Dobromierz,  odpowiedź  została 
udzielona pisemnie. Zaznaczył, że wnioski radnych wraz z odpowiedziami zamieszczane są 
na stronie BIP Urzędu Gminy Dobromierz.
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Ad.-14.
 -radna Agnieszka Kucharczyk poinformowała, że w Roztoce na ul. Rzecznej przy budynkach 
nr 20-22 w jezdni powstała duża dziura. Zwróciła się z prośba o naprawienie nawierzchni.
-zastępca wójta Edward Krumplewski poinformował, że zajmie się tą sprawą. 
-radna Otylia Sieczka zwróciła się z prośbą o uzupełnienie nawierzchni przy budynkach nr 
40-41 w Gniewkowie.  Poinformowała,  że  od strony kościoła  zjazd  do  rzeki  jest  w złym 
stanie, poprosiła o naprawę zjazdu.
-radna Agnieszka Kucharczyk podziękowała za wyasfaltowanie nawierzchni drogi przy ul. 
Spacerowej w Roztoce oraz postawienie latarni przy ul. Zamkowej.
-przewodniczący Rady Piotr Rusek poinformował, że radni i sołtysi otrzymali zaproszenia na 
mszę św. oraz akademię patriotyczną z okazji Święta Niepodległości, która odbędzie się w 
Gniewkowie w dniu 11 listopada. Poinformował także, że w związku ze zmianą godzin pracy 
Urzędu ulegną zmianie godziny dyżuru Przewodniczącego Rady Gminy. We wtorki dyżur 
odbywał się będzie w godzinach 15.00 – 16.00. 

Ad.-15.
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady ogłosił zamknięcie 
obrad XIV sesji Rady Gminy Dobromierz. 

Przewodniczący Rady
       (-) Piotr Rusek

 
Protokolant: Katarzyna Żur 
Obsługa prawna: radca prawny Mariusz Starke
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