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Protokół Nr XVI/19  

     z dnia 17 grudnia 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. 18.41.  

  

W sesji uczestniczyło 15 radnych oraz 10 sołtysów (nieobecni sołtysi: Magdalena Burdzy, 

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 XVI 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 Przewodniczący Rady i Wójt Gminy zwrócili się z wnioskiem o 

zmianę porządku obrad XVI sesji Rady Gminy Dobromierz poprzez wprowadzenie: 

1) projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019, 

2) projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od 

nieruchomości. 

3) projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca wsi Roztoka. 

Zaproponował, aby przedmiotowe uchwały wprowadzić jako pkt 8, 9 i 10  natomiast pozostałe 

przesunąć o 3. 

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 przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Dobromierz.  

a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Dobromierz,  

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, Oddział 

Zamiejscowy w Wałbrzychu o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Dobromierz,  



2 
 

c) odczytanie opinii i wniosków Komisji Budżetowej i Mienia Gminy o projekcie 

uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz,  

d) stanowisko Wójta Gminy do opinii i wniosków komisji Rady Gminy,  

e) dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami oraz innymi poprawkami do projektu 

uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz 

i ich przegłosowanie,  

f) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Dobromierz z uwzględnieniem przyjętych poprawek i 

autopoprawek. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2020.  

a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 

2020,  

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, Oddział 

Zamiejscowy w Wałbrzychu o projekcie uchwały w sprawie budżetu Gminy 

Dobromierz na rok 2020,  

c) odczytanie opinii i wniosków Komisji Budżetowej i Mienia Gminy o projekcie 

uchwały w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2020,  

d) stanowisko Wójta Gminy do opinii i wniosków komisji Rady Gminy,  

e) dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami oraz innymi poprawkami do projektu 

uchwały w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2020 i ich przegłosowanie,  

f) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 

2020 z uwzględnieniem przyjętych poprawek i autopoprawek. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Pietrzyków. 

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

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od 

nieruchomości. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca wsi Roztoka. 

11. Interpelacje i zapytania radnych. 

12. Wolne wnioski, zapytania, informacje. 

13. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad.-3. 

Przewodniczący Rady Piotr Rusek poinformował, że protokół z XV sesji Rady Gminy 

Dobromierz zostały 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. 

 

Ad.-4.  

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

sprawozdania z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym? 

-radny Marek Piłat zapytał, czy w związku z uczestnictwem Wójta Gminy w konferencji pt. 

„Program rozwoju sportu na Dolnym Śląsku – realizacja, wyzwania organizacyjne dla 

samorządów i organizacji pozarządowych” w Szklarskiej Porębie, gmina Dobromierz otrzyma 

środki pieniężne na rozwój sportu? 
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-wójt Jerzy Ulbin poinformował, że konferencja jest organizowana każdego roku. Zaznaczył, 

że w ramach programu rozwoju sportu na Dolnym Śląsku na terenie gminy realizowany jest 

projekt „Umiem pływać”. Gmina czeka na ogłoszenie nowych naborów programu. 

Poinformował, że otworzono przetarg na dowóz uczniów do szkół. Zwrócił uwagę, że stawka 

miesięczna jest większa o 1.200 zł. Poinformował, że został rozstrzygnięty przetarg na odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na 

terenie gminy Dobromierz w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w związku z 

tym konieczne jest zwołanie sesji nadzwyczajnej w dniu 19 grudnia 2019 r. Zaznaczył, że 

zakończono remont dróg na ul. Świdnickiej i Krótkiej w Dobromierzu.  

 

Ad.-5. 

a) -skarbnik Barbara Zapała omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

-wójt Jerzy Ulbin omówił założenia do projektu uchwały w sprawie przyjęcia  

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz.  

 

b) -skarbnik Barbara Zapała odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we 

Wrocławiu, Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu o projekcie uchwały w sprawie 

przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz.     

Opinia stanowi załącznik do protokołu.    

 

c) -przewodniczący Komisji Budżetowej i Mienia Gminy Andrzej Babiarz poinformował, 

że Komisje stałe Rady Gminy Dobromierz nie zgłosiły wniosków do projektu uchwały 

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. Komisja 

Budżetowa i Mienia Gminy po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami stałych Komisji 

Rady tj. Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Rewizyjnej, 

Komisji Skarg, wniosków i petycji, Komisji Socjalnej na temat projektu uchwały w 

sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały w głosowaniu: 5 – za.  

 

d) Komisje stałe Rady Gminy Dobromierz nie zgłosiły wniosków do projektu uchwały w 

sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 

-wójt Jerzy Ulbin nie zgłosił uwag do opinii Komisji Budżetowej i Mienia Gminy Rady 

Gminy Dobromierz.  

 

e) nie wniesiono autopoprawek oraz innych poprawek do projektu uchwały w sprawie 

przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz.    

 

f) Za podjęciem Uchwały Nr XVI/90/19 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Dobromierz, głosowało: 15 – radnych za.   

Uchwała została podjęta. 

 

Ad.-6.  

a) -skarbnik Barbara Zapała omówiła projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy 

Dobromierz na rok 2020. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  
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b) -skarbnik Barbara Zapała odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we 

Wrocławiu, Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu o projekcie uchwały w sprawie 

budżetu Gminy Dobromierz na rok 2020.   

Opinia stanowi załącznik do protokołu.   

  

c) -przewodniczący Komisji Budżetowej i Mienia Gminy Andrzej Babiarz poinformował, 

że Komisje stałe Rady Gminy Dobromierz nie zgłosiły wniosków do projektu uchwały 

w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2020.  Komisja Budżetowa i Mienia 

Gminy po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami stałych Komisji Rady tj. Komisji 

Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, 

wniosków i petycji, Komisji Socjalnej na temat projektu budżetu Gminy Dobromierz 

na rok 2020 oraz po przeprowadzeniu jego analizy, pozytywnie zaopiniowała 

przedłożony przez Wójta Gminy Dobromierz projekt budżetu Gminy Dobromierz na 

rok 2020 w głosowaniu: 5 radnych – za.   

 

d) Komisje stałe Rady Gminy Dobromierz nie zgłosiły wniosków do projektu uchwały w 

sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2020.   

-wójt Gminy Jerzy Ulbin nie zgłosił uwag do opinii Komisji Budżetowej i Mienia 

Gminy Rady Gminy Dobromierz. 

 

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

projektu uchwały? 

-radny Marek Jaworski zapytał o plan dochodów w dziale 400. Poinformował, że suma w tym 

dziale stanowi 970 tys. zł, natomiast koszty wytwarzania wody stanowią 576 tys. zł. Różnica 

stanowi prawie 400 tys. zł . Zapytał, skąd wzięła się ta kwota? Zaznaczył, że gmina nie może 

„zarabiać” na wytwarzaniu wody. 

-wójt Jerzy Ulbin poinformował, że gmina nie czerpie zysków w związku z wytwarzaniem 

wody. Sprawa wydatków w dziale 400 dotyczy dostarczania wody, ale sprawa dochodów w 

tym samym dziale znacząco wzrasta, ponieważ w niej zwarte zostały opłaty za ścieki 

kanalizacyjne. W ostatnich miesiącach przybyło ponad 1000 przyłączeń kanalizacyjnych do 

sieci kanalizacyjnej.  

-radny Marek Jaworski poinformował, że po przeliczeniu kosztów wychodzi kwota ponad 300 

tys. zł, która stanowi dochód gminy.  

-wójt Jerzy Ulbin poinformował, że gmina nie czepie dochodów w związku z wytwarzaniem 

wody. Zaznaczył, że należy przeliczyć inne kwoty z poszczególnych działów.  

-radny Marek Jaworski poinformował, że po stronie dochodów w 2019 roku widnieje kwota 

ponad 500 tys. zł otrzymanych z tytułu prawa własności. Zaznaczył, że kwota ta wydaje się być 

„naciągnięta”. Odniósł się do wpływów z najmu i dzierżawy w kwocie 320 tys. zł. 

Poinformował, że jeżeli gmina sprzedaje majątek to nie będzie czerpała korzyści z najmu lub 

dzierżawy tej własności.  

-wójt gminy Jerzy Ulbin zwrócił się z prośbą do radnego Marka Jaworskiego o to żeby 

odpowiadać na bieżąco na zadawane pytania, ponieważ sesja jest transmitowana na żywo i 

należy po kolei wyjaśnić wszystkie sprawy. Poinformował, że w związku z podwyżką czynszu 

w wysokości 5% szacuje się wzrost dochodów z tego tytułu. 

-radny Marek Jaworski zwrócił uwagę na fundusz europejski, który stanowi załącznik nr 13 do 

przedmiotowego projektu uchwały. Poinformował, że udział funduszu w planach dochodu 

stanowi zaledwie 15,9%, natomiast udział funduszu w zadaniach inwestycyjnych planowanych 

na 2020 rok wynosi 32%. Zwrócił się do skarbnik gminy Dobromierz o wytłumaczenie 
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możliwości zaokrąglania kwot przy dokonywaniu obliczeń. Zapytał, czy w przypadku dużych 

wartości można zaokrąglać sumy do całości i nie zostawiać wyniku po przecinku ? 

-wójt Jerzy Ulbin zwrócił się z prośbą o przygotowanie przez skarbnik odpowiedzi na pytanie 

radnego. Poinformował, że zarówno załącznik nr 13 i 14 są zbieżne, a kwota dotacji stanowi 

ponad 4 mln zł (zadania inwestycyjne). Wyjaśnił kwestię dotyczącą obu załączników.  

-skarbnik Barbara Zapała zapytała, czy radnemu chodzi o kwestie związane ze źródłami 

finansowania inwestycji?  

-radny Marek Jaworski odpowiedział, że chodzi o tę kwestie.  

-skarbnik Barbara Zapała poinformowała, że projekt został stworzony w zaokrągleniu. Nie 

zostały uwzględnione miejsca po przecinku, a sumy zostały zaokrąglone do całości.  

-radny Marek Jaworski zapytał, czy można w taki sposób zostawiać wynik, kiedy w innych 

przypadkach sumy podawane są z dwoma miejscami po przecinku? 

-skarbnik Barbara Zapała poinformowała, że taki układ pisania projektu budżetu stosowany jest 

od kilku lat. W przeciągu tego czasu Regionalna Izba Obrachunkowa nie wnosiła uwag do tego, 

że sumy podawane są w sposób nieprawidłowy.  

-radny Marek Jaworski zwrócił uwagę na załącznik nr 13 dotyczący budowy chodnika w 

Kłaczynie. Zaznaczył, że dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego wynosi 170 tys. zł.  Czy 

kosztorys budowy chodnika jest większy niż 170 tys. zł, czy suma ta wystarczy na realizację 

zadania ? 

-wójt Jerzy Ulbin poinformował, że dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego dokonana została 

na podstawie kosztorysu  przedstawionego gminie Dobromierz przez Służbę Drogową Powiatu  

Świdnickiego. Budowa chodnika zaplanowana jest od skrzyżowania (przy starej świetlicy) aż 

do remizy strażackiej, co stanowi ok. 560 m.  Dotacja ta stanowi 50% inwestycji kosztorysowej. 

Podkreślił, że gmina powinna wesprzeć tą inwestycję, ponieważ bez takiego wsparcia Powiat 

Świdnicki nie wykona takiego zadania. Zaznaczył, że gmina ponosi bardzo duże wydatki 

związane z budową kanalizacji na terenie gminy, jednak ten projekt należy wesprzeć.  

-radny Marek Jaworski zwrócił uwagę na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie. 

Poinformował, że jego zdaniem kwota 27 tys. zł jest za mała na realizację tego zadania. 

Podkreślił, że koszt utrzymania świetlic znajdujących się na terenie gminy Dobromierz stanowi 

165 tys. zł, to jest mała suma. Zwrócił uwagę, że środki z funduszu sołeckiego przeznaczane są 

m.in. na realizację naprawy dróg w poszczególnych miejscowościach. Zaznaczył, że fundusz 

sołecki nie jest od tego, aby takie inwestycje zostały realizowane. Podkreślił, że jego zdaniem 

pieniądze te są nienależycie wykorzystywane. Poinformował, że we wcześniejszych 

kadencjach zarzucano poprzedniemu wójtowi, że zlikwidował fundusz sołecki i to było złe. 

Zaznaczył, że obecna władza w przyszłości przyzna, że likwidacja funduszu sołeckiego wyszła 

na dobre.  

-wójt Jerzy Ulbin poinformował, że są duże problemy związane z budżetem gminy. W 

przyszłym roku powstanie deficyt w związku z prowadzonymi przez gminę inwestycjami. 

Zostały zwiększone dotacje dla GOKSiR. Zwrócił uwagę, że jeżeli fundusz sołecki miałby 

przestać funkcjonować należałoby podjąć decyzję do 31 marca 2020 r. W przedmiotowym 

projekcie uchwały zadania inwestycyjne stanowią prawie 13 mln zł, w projekcie budżetu jest 

zawarty także kredyt na 6 mln zł związany tylko i wyłącznie z  budową kanalizacji sanitarnej 

na terenie gminy. Wynik operacyjny stanowi ponad 3 mln zł. Odnosząc się do finansowania 

oświaty zaznaczył, że w roku 2020 do zadań związanych z oświatą gmina musi dołożyć ponad 

2 mln zł. Budżety szkół zostały powiększone o 2,5% w stosunku do roku 2019.  Zwrócił uwagę, 

że Ministerstwo Edukacji planuje zwiększyć dotację o 600 zł na jednego ucznia, co w skali 

gminy da 200 tys. zł. Subwencja oświatowa roku 2020 jest mniejsza o ponad 250 tys. zł w 

stosunku do roku 2019. Ten rok zamyka się z wydatkiem własnym ponad 1 mln zł. To przeskok 
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o 28,3% w stosunku do roku poprzedniego. Podkreślił, że w sprawach dotyczących podatków 

dużą rolę odgrywa subwencja wyrównawcza. Wszystkie umorzenia podatku oraz obniżenie ich 

stawek powodują utraty w subwencji wyrównawczej. Gdyby gmina nie była beneficjentem tzw. 

„Janosikowego” to sytuacja wyglądałaby inaczej. Poinformował, że obecnie gmina czeka na 

podpisanie aneksu do umowy o zwiększenie dotacji do  budowy II etapu kanalizacji sanitarnej. 

Zaznaczył, że budżet jest proinwestycyjny, ale realny do zrealizowania.  

-radny Marek Jaworski poinformował, że podczas jego wypowiedzi dotyczącej funduszu 

sołeckiego zastępca wójta Edward Krumplewski zaśmiał się, natomiast radny Leszek Sokalski 

uśmiechnął się. 

-przewodniczący Rady Piotr Rusek zwrócił się z prośbą do radnego Marka Jaworskiego o to, 

aby nie był „uszczypliwy” w stosunku do innych. 

-radny Marek Jaworski poinformował, że to zastępca wójta Edward Krumplewski był 

uszczypliwy. Zwrócił się do radnego Leszka Sokalskiego informując, że w miejscowości 

Czernica ponad 19 tys. zł z funduszu sołeckiego zostało przeznaczone na montaż monitoringu 

na terenie całej wsi. Podkreślił, że w Roztoce monitoring został założony w centrum wsi, ale 

dostęp do zapisanych nagrań ma sołtys wsi, nie policja. Zapytał, kto będzie miał dostęp do 

zapisów z monitoringu w Czernicy? 

-radny Leszek Sokalski poinformował, że podczas zebrania wiejskiego mieszkańcy wsi złożyli 

wniosek, który został poddany pod głosowanie. Podjęto uchwałę. Mieszkańcy chcą, aby 

monitoring został założony. Zaznaczył, że uśmiech na jego twarzy pojawił się, ponieważ 

uśmiecha się zawsze. W poprzedniej kadencji nie było radnego, dlatego mógł nie zauważyć 

tego, natomiast w kadencji kiedy radny Marek Jaworski był przewodniczącym Rady wraz z 

wójtem śmiali się ze wszystkich na sali. 

-radny Marek Jaworski zaznaczył, że radni i sołtys mogli wytłumaczyć ludziom, że to nie jest 

dobre wykorzystanie tych środków.  

-przewodniczący Rady Piotr Rusek poinformował, że był na tym zebraniu i sołtys wsi 

tłumaczyła mieszkańcom, że monitoring wsi nie rozwiąże problemu.  

-wójt Jerzy Ulbin poinformował, że w założeniu monitoringu nie chodzi o to by sołtys wsi 

oglądał zapis kamer, chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo. Należy ustalić z policją, czy 

potrzebuje ciągły zapis z kamer, czy tylko w określonych sytuacjach. Zaznaczył, że dopiero w 

momencie realizacji zadania okaże się czy cena będzie równa tej uchwalonej na zebraniu 

wiejskim. Radni mogą zdecydować o nie przystąpieniu do funduszu sołeckiego podczas sesji 

w marcu 2020 r.  

-przewodniczący Rady Piotr Rusek dodał, że nie wyobraża sobie odebrania możliwości 

decydowania przez mieszkańców o przeznaczeniu pieniędzy z funduszu sołeckiego na 

określone zadania.  

-sołtys Pietrzykowa Zbigniew Matkowski zapytał radnego Marka Jaworskiego co zostało 

zrobione dla Pietrzykowa podczas kadencji poprzedniego wójta? 

-radny Marek Jaworski poinformował, że nie chce się kłócić z radnymi i sołtysami, ale niektóre 

zadania powinna realizować gmina, środki nie powinny pochodzić z funduszu sołeckiego.  

-radny Andrzej Babiarz odniósł się do wypowiedzi wójta na temat otrzymywania przez gminę 

„Janosikowego”. Poinformował, że każde obniżenie podatków powoduję obniżenie  

otrzymywanej sumy. W przypadku gminy Dobromierz kwota ta stanowi ponad 3,5 mln zł. 

Poinformował, że chciałby żeby wszystkie podatki dawały jednakowe szanse mieszkańcom 

zamieszkałym na terenie gminy Dobromierz. Zwrócił uwagę, że należałoby podejmować takie 

działania, aby przedsiębiorstwa działające na terenie gminy mogły się rozwijać.  Nie można 

obciążać przedsiębiorców, którzy płacą podatki dla gminy.  
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e) Za podjęciem Uchwały Nr XVI/91/19 w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na 

rok 2020, głosowało: 15 – radnych za. 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad.-7.  

-zastępca wójta Edward Krumplewski omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

w obrębie Pietrzyków. 

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 przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu w obrębie Pietrzyków w głosowaniu: 5 – radnych za. 

 

Za podjęciem Uchwały Nr XVI/92/19 zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie 

Pietrzyków, głosowało: 15 – radnych za. 

Uchwała została podjęta. 

 

 

Ad.-8.  

-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 – za. 

 

Za podjęciem Uchwały Nr  XVI/93/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz 

na rok 2019, głosowało: 15 – radnych za. 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad.-9. 

-skarbnik Barbara Zapała omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę 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. 
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-przewodniczący Komisji Budżetowej i Mienia Gminy Andrzej Babiarz poinformował, że 

kierowana przez niego komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę 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 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w głosowaniu: 5 

– za. 

 

Za podjęciem Uchwały Nr  XVI/94/19 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek 

podatku od nieruchomości, głosowało: 15 – radnych za. 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad.-10. 

-przewodnicząca Komisji Skarg, wniosków i petycji Celina Chmielowska omówiła projekt 

uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca wsi Roztoka. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

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

projektu uchwały? 

-radny Marek Jaworski zwrócił uwagę, że z jednej strony jest wnioskodawca, któremu 

przeszkadzają „wylatujące” piłki, a z drugiej strony jest boisko sportowe, które jest 

zabezpieczone.  Podkreślił, że należy pomoc wnioskodawcy i nie można stwierdzić, że wniosek 

jest bezzasadny.  

-przewodniczący Rady Piotr Rusek poinformował, że był na posiedzeniu Komisji Skarg, 

wniosków i petycji w dniu 3 grudnia 2019 r. Podczas posiedzenia został wypracowany 

kompromis i zostaną podjęte działania mające na celu spełnienie oczekiwań wnioskodawcy.  

-wójt Jerzy Ulbin zaznaczył, że również uczestniczył w posiedzeniu Komisji. Zwrócił uwagę, 

że problem dotyczący piłkochwytów zaczął się w 2018 r. Zostały zamontowane standardowe 6 

m piłkochwyty i zamontowanie wyższych nie przyniesie oczekiwanego rezultatu. Odnosząc się 

do sprawy nieobyczajnego zachowania poinformował, że pojawiła się ona teraz. Kierownik 

Posterunku Policji w Dobromierzu zadeklarował, że podejmie działania w tej sprawie.  

-radny Zbigniew Patycki poinformował, że piłki nie „wylatują” tak często jak twierdzi 

wnioskodawca.  

-sołtys Jerzy Werczyński zapytał co było wcześniej boisko czy działka budowlana 

wnioskodawcy? Wnioskodawca decydując się na budowę domu przy boisku sportowym 

zdawał sobie sprawę jakie ma ono przeznaczenie.  

-radny Marek Jaworski zwrócił uwagę, że to nie „wylatujące” piłki denerwują wnioskodawcę, 

a nieobyczajne zachowanie.  

 

Za podjęciem Uchwały Nr  XVI/95/19 uchwałę w sprawie rozpatrzenia wniosku 

mieszkańca wsi Roztoka, głosowało: 14 – radnych za, 1 się wstrzymał.  

Uchwała została podjęta. 

 

Ad.-11. 

Nie zgłoszono. 

 

Ad.-12. 

-sołtys Szymanowa Elwira Kirklo- Rusek zwróciła się z prośbą o zamontowanie tablicy 

informacyjnej.  
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-sołtys Kłaczyny Marian Gut podziękował za szybką interwencję w sprawie oświetlenia przy 

budynku nr 79 w Kłaczynie. 

-sołtys Szymanowa Elwira Kirklo – Rusek podziękowała za szybką interwencję dotyczącą 

wycięcia drzewa oraz naprawy oświetlenia ulicznego.  

-radna Agnieszka Kucharczyk odniosła się do tematu „wylatujących” piłek poza teren boiska 

w Roztoce. Poinformowała, że Komisja w obecności wnioskodawcy zadeklarowała zajęcie się 

dana sprawą.  

-radny Michał Sadowski podziękował za remont drogi na ul. Krótkiej w Dobromierzu. 

-radny Zbigniew Patycki poinformował, że w Roztoce bobry robią tamę.  

-zastępca wójta Edward Krumplewski poinformował, że w 2019 roku gmina Dobromierz 

wydała 67 warunków przyłączy do nowo powstałych domów. Zaznaczył, że wzrasta poziom 

zainteresowania inwestycjami na terenie gminy. 

-przewodniczący Rady Piotr Rusek poinformował, że do Biura Rady wpłynęła petycja w 

interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa. Zgodnie z załączonym wnioskiem 

petycja została przekazana do wiadomości radnym zarówno w formie papierowej jak i 

elektronicznej, a także została zamieszczona na stornie BIP Urzędu Gminy Dobromierz. Radni 

oraz sołtysi w formie pisemnej oraz elektronicznej otrzymali informację dotyczącą 

zasadniczych zmian w sposobie zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Dobromierz od dnia 1 stycznia 2020 r.  Ponadto informacja znajduję się na stronie internetowej 

Urzędu Gminy Dobromierz. Do Biura Rady wpłynęły życzenia i stroiki świąteczne ze Szkoły 

Podstawowej w Dobromierzu, Szkoły Podstawowej w Roztoce, Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Dobromierzu. Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy zapraszają na 

Spotkanie Noworoczne 30 grudnia br. o godz. 14.00 w sali widowiskowej GOKSiR. Złożył 

wszystkim życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.  

 

Ad.-13. 

-W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady ogłosił zamknięcie 

obrad XVI sesji Rady Gminy Dobromierz.   

 

 

          Przewodniczący Rady  

            (-) Piotr Rusek 

   

Protokolant: Katarzyna Żur  

Obsługa prawna: radca prawny Mariusz Starke 


