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Protokół Nr XV/19 

z dnia 26 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. 16.30 i trwała do godz. 17.05. W sesji uczestniczyło 15 

radnych oraz 6 sołtysów (nieobecni sołtysi: Magdalena Burdzy, Marian Gut, Elwira Kirklo-

Rusek, Krzysztof Mazurkiewicz, Ilona Rój, Justyna Woźniakiewicz), 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 XV 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 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędu w uchwale w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobromierz. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 

mieszkaniu chronionym. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania. 

10. Interpelacje i zapytania radnych. 

11. Wolne wnioski, zapytania, informacje. 

12. 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 niego żadnych uwag.  

Zapytał, czy radni mają uwagi do protokołu?  

Uwag nie zgłoszono.  

Stwierdził, iż protokół został przyjęty przez aklamację.  
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Ad.-4.  

-przewodniczący Rady Piotr Rusek zapytał, czy radni mają pytania do przedłożonego 

sprawozdania z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym? Zapytał o spotkanie informacyjne, 

które odbyło się 14 listopada br. dot. programu pożyczek dla jednostek samorządu 

terytorialnego z obszaru zarządzanego przez WSSE „INVEST-PARK” w Wałbrzychu – jakie 

perspektywy rysują się w związku z tym przed gminą? 

-wójt Jerzy Ulbin odpowiedział, że Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna wprowadza 

system pożyczek m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego na terenie których znajdują się 

tereny inwestycyjne; w Dobromierzu jest 78 ha. Na ten rok przewidziano 10 mln zł, Gmina 

Dobromierz wniosku nie składa, ewentualnie w przyszłym roku, ponieważ w projekcie 

budżetu na rok 2020 przewidziane zostały środki na projekt kanalizacji i wodociągu tego 

terenu. Wynikało to z zapytania WSSE o możliwość dostarczenia wody i odbioru ścieków do 

listopada 2020 r. Przymierzają się do budowy hali produkcyjno-magazynowej o pow. ok. 5 

tys. metrów. Gmina odpowiedziała, że we wskazanym terminie może takie warunki zapewnić, 

stąd rozpoczynamy projektowanie. Sprawa projektu ze względu na przejście pod drogą 

krajową może potrwać 7-8 miesięcy, a sprawa wykonania tych sieci (kanalizacja ok. 500m, 

wodociąg ok. 300m) potrwa ok. miesiąc. W związku z tym przeznaczamy środki na 

projektowanie i ewentualnie wtedy składalibyśmy wniosek o pożyczkę, jeżeli zmienią się 

warunki. Warunki jakie dzisiaj przedstawiono gminom są w oparciu o WIBOR 3M, czyli ok. 

1,70% plus marża od 1,5 do 3%, w wyjątkowych sytuacjach marża 1% - tyle mamy kredyty w 

banku, bez wniosków, czasu oczekiwania na rozpatrzenie, kolejki... Zobaczymy jak to będzie. 

WSSE usłyszała od gmin, że powinni zweryfikować swój system pożyczkowy, bo na dzień 

dzisiejszy jest za drogi. 

Zwrócił uwagę na trzy punkty bieżących zadań: 

1) zakończono przebudowę drogi w Pietrzykowie; jutro odbędzie się odbiór z 

przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego. 

2) 21 listopada br. odbyły się konsultacje projektu sieci kanalizacji sanitarnej w Borowie; 

System z Czernicy, Gniewkowa i Dzierzkowa spotkań z mieszkańcami sprawdza się i 

jest potrzebny. Mieszkańcy uzgadniają przebieg sieci, ale także przyłączy. W ten sam 

dzień odbyło się również spotkanie w sprawie wodociągu w Pietrzykowie – duża 

frekwencja, na tym etapie, każdy wie jak to przebiega, mieszkańcy podpowiadają co 

do możliwości przejścia siecią czy kanalizacyjną, czy wodociągową. 

3) 27 listopada br. rozpoczyna się remont ul. Świdnickiej w Dobromierzu – wymiana 

nawierzchni, będą utrudnienia. 

 

Ad.-5.  

-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. 

 

O godz. 16.45 na 2 min salę obrad opuściła radna Celina Chmielowska. 

-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  - za. 

 

Za podjęciem Uchwały XV/85/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na 

rok 2019, głosowało: 15 – radnych za. 

Uchwała została podjęta. 
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Ad.-6.  

-skarbnik Barbara Zapała omówiła projekt w sprawie ustalenia stawek podatku od 

nieruchomości. 

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 

ustalenia stawek podatku od nieruchomości w głosowaniu: 5  - za. 

 

-przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Otylia Sieczka 

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

sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w głosowaniu: 4  - za, 1 - przeciw. 

 

Za podjęciem Uchwały XV/86/19 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, 

głosowało: 14 – radnych za, 1 przeciw. 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad.-7.  

-zastępca wójta Edward Krumplewski omówił projekt uchwały w sprawie sprostowania błędu 

w uchwale w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 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 

sprostowania błędu w uchwale w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Dobromierz w głosowaniu: 5  - za. 

 

-przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Otylia Sieczka 

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

sprawie sprostowania błędu w uchwale w sprawie regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie gminy Dobromierz w głosowaniu: 5  - za. 

 

Za podjęciem Uchwały XV/87/19 w sprawie sprostowania błędu w uchwale w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobromierz, głosowało: 

15 – radnych za. 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad.-8.  

-kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Kłys omówiła projekt uchwały w 

sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

-przewodniczący Rady Piotr Rusek zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego 

projektu uchwały?  

Pytań nie zgłoszono. 

 



4 

 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że w porządku obrad w tytule uchwały zamiast wyrazu 

ponoszenia pojawia się wyraz podnoszenia, natomiast w załączonym projekcie uchwały tytuł 

jest poprawny. 

Radca prawny stwierdził, że do tytułu w porządku obrad wkradł się błąd literowy, pod 

głosowanie należy poddać właściwy tytuł uchwały. 

 

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

kierowana przez niego komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w 

głosowaniu: 5  - za. 

 

-przewodniczący Komisji Socjalnej Michał Sadowski poinformował, że kierowana przez 

niego komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w głosowaniu: 5  - za. 

 

Za podjęciem Uchwały XV/88/19 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w mieszkaniu chronionym, głosowało: 15 – radnych za. 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad.-9.  

-kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Kłys omówiła projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania. 

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 szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania w głosowaniu: 5  - za. 

 

-przewodniczący Komisji Socjalnej Michał Sadowski poinformował, że kierowana przez 

niego komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania w głosowaniu: 5  - za. 

 

Za podjęciem Uchwały XV/89/19 zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania, głosowało: 15 – radnych za. 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad.-10.  
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Nie zgłoszono. 

 

Ad.-11.  

-radny Marek Jaworski zapytał o rolników, którzy mają problem z wyrzucaniem worków po 

nawozach, co oni mają z tym robić? Czy będziemy to zbierać, czy zbieramy? 

-wójt Jerzy Ulbin odpowiedział, że w tej sprawie trwa nabór, który został przedłużony do 29 

listopada br. - opakowania tzw. big-bag, sznurki, siatki rolnicze. Do 20 grudnia br. gmina ma 

termin złożenia wniosku w ramach konkursu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej. Problemu nie było jeszcze 2 lata temu, ponieważ to było odkupowane od 

rolników. Narodowy Fundusz uruchomił program o wartości 10 mln zł na cały kraj; 

zobaczymy co z tego będzie. Oszacowano, że tona odbioru odpadu to 500 zł. Większość 

wniosków już wpłynęła. Informacje w tej sprawie były na poprzednich sesjach, a także  

znajdują się na stronie internetowej gminy. 

-radny Tomasz Matkowski poinformował, że w Pastuchowie w punkcie odbioru również 

obierają worki, folie itd. za darmo w godz. 8-15. 

-przewodniczący Rady Piotr Rusek poinformował, że do Biura Rady z Urzędów Skarbowych 

wpłynęły uwagi do oświadczeń majątkowych radnych, które zostały przekazane 

indywidualnie. Zaprosił do wzięcia udziału w II Mikołajkowym Turnieju Siatkarskim o 

Puchar Wójta Gminy Dobromierz, który odbędzie się 7 grudnia br. oraz w Jarmarku 

Bożonarodzeniowym w Zamku w Roztoce, który odbędzie się 8 grudnia br. 

 

Ad.-12. 

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady ogłosił zamknięcie 

obrad XV sesji Rady Gminy Dobromierz.  

 

 

         Przewodniczący Rady 

             (-) Piotr Rusek 

 

 

 
 

Protokolant: Joanna Janicz 

Obsługa prawna: radca prawny Mariusz Starke 


