Protokół Nr XVIII/20
z dnia 28 stycznia 2020 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. 16.35 i trwała do godz. 18.05.
W sesji uczestniczyło 15 radnych oraz 8 sołtysów (nieobecni sołtysi: Magdalena Burdzy,
Krzysztof Mazurkiewicz, Justyna Nydza, Ilona Rój), wójt Jerzy Ulbin, 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 XVIII 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 zgodnie ze Statutem Gminy Dobromierz przewodniczący komisji raz
do roku, w terminie do 31 stycznia przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności
komisji. Wszystkie sprawozdania zostały opracowane i zatwierdzone przez komisje Rady
Gminy Dobromierz.
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 zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i
planów pracy stałych Komisji Rady na 2020 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Dobromierz.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
gminnych.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Dobromierz.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie
Dobromierz na rok szkolny 2019/2020.
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15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dobromierz na 2020 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny na lata
2020-2022.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców wsi Roztoka.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii
Rozwoju Wsi Dobromierz”.
19. Interpelacje i zapytania radnych.
20. Wolne wnioski, zapytania, informacje.
21. Zamknięcie obrad sesji.
Ad.-3.
Przewodniczący Rady Piotr Rusek poinformował, że protokoły z XVI i XVII 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 punkcie 5 bieżących zadań gmina Dobromierz we
współpracy z Nadleśnictwem Jawor wykonała zjazd w Jaskulinie przy drodze krajowej nr 34.
Całość zadania została sfinansowana poprzez dofinansowanie Nadleśnictwa Jawor w kwocie
50 tys. zł i wkład gminy w kwocie 3 tys. zł. Zaznaczył, że w punkcie 6 zakończono 50% robót
z II etapu budowy Centrum Kulturalno- Rekreacyjnego w Szymanowie. Poinformował, że
prace są na zaawansowanym poziomie, dlatego obiekt może zostać oddany do użytku szybciej
niż jest to zaplanowane. W punkcie 7 złożono wniosek o pozwolenie na budowę sieci
kanalizacji sanitarnej w Borowie, gmina będzie przystępować do projektowania przyłączy.
Poinformował, że podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie budowy sieci
kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej zwiększający dofinasowanie o prawie 1,5
mln zł. Zwrócił uwagę, że w Roztoce kończy się etap projektowania sieci kanalizacji sanitarnej,
dlatego początkiem lutego odbędzie się zebranie wiejskie, na którym projekt ten zostanie
wyłożony do publicznego wglądu. Odniósł się do punktu 10 bieżących zadań. Poinformował,
że po ogłoszonych czterech przetargach na sprzedaż świetlicy wiejskiej w Jugowej ogłoszono
rokowanie, które doszło do skutku. Świetlica zostanie sprzedana za 125 tys. zł.
-radny Marek Jaworski odniósł się do 10 punktu zarządzeń wójta gminy. Zapytał, o co chodzi
z powołaniem dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu?
-wójt Jerzy Ulbin poinformował, że sprawa dotyczy stanowiska dyrektora GOKSiR,
poprzednie powołanie na dane stanowisko upłynęło z dniem 31 grudnia 2019 r. W chwili
obecnej p. Marzena Puć- Piotrowska została ponownie powołana na dyrektora GOKSiR na
okres 5 lat.
Ad.-5.
-przewodniczący Rady Piotr Rusek poinformował, że pod projektem uchwały w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na
2020 r. zamieszczone zostały również sprawozdania z pracy Rady Gminy Dobromierz oraz
Komisji za rok 2019 r. Zapytał, czy radni lub sołtysi mają pytania do przedłożonych
sprawozdań?
Pytań nie zgłoszono.
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-przewodniczący Rady Piotr Rusek poinformował, że Komisje opracowały plany pracy
stanowiące załączniki do przedmiotowej uchwały.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
Za podjęciem Uchwały Nr XVIII/100/20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady
Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2020 r., głosowało: 15 –
radnych za.
Uchwała została podjęta.
Ad.-6.
-skarbnik Barbara Zapała omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy
Dobromierz na rok 2020.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
-przewodniczący Rady Piotr Rusek zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego
projektu uchwały?
Pytań nie zgłoszono.
-zastępca przewodniczącego Komisji Budżetowej i Mienia Gminy Tomasz Grynaszko
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w
budżecie Gminy Dobromierz na rok 2020 w głosowaniu: 5 radnych za.
Za podjęciem uchwały Nr XVIII/101/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz
na rok 2020, głosowało: 15 – radnych za.
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 gmina Dobromierz przystępuje do finalizacji zadania pn.
„Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie
wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”. Zaznaczył, że na obsługę projektu zaplanowano
53 tys. zł z czego dotacja stanowi ponad 33 tys. zł, natomiast na granty dla mieszkańców
przeznaczono kwotę ponad 253 tys. zł. Pokreślił, że dotacja dotyczy lokali mieszkalnych i
budynków jednorodzinnych. Do końca lutego należy skompletować wszystkie dokumenty
dotyczące projektu. Poinformował, że na przełomie kwietnia i maja br. powinny ruszyć nabory
wraz z audytami.
-zastępca przewodniczącego Komisji Budżetowej i Mienia Gminy Tomasz Grynaszko
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz w głosowaniu: 5 radnych za.
Za podjęciem uchwały Nr XVIII/102/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Dobromierz, głosowało: 15 – radnych za.
Uchwała została podjęta.
Ad.-8.
-skarbnik Barbara Zapała omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
wprowadzenia opłaty targowej
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
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-przewodniczący Rady Piotr Rusek zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego
projektu uchwały?
Pytań nie zgłoszono.
-zastępca przewodniczącego Komisji Budżetowej i Mienia Gminy Tomasz Grynaszko
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie wprowadzenia opłaty targowej w głosowaniu: 5 radnych za.
Za podjęciem uchwały Nr XVIII/103/20 zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia
opłaty targowej, głosowało: 15 – radnych za.
Uchwała została podjęta.
Ad.-9.
-wójt Jerzy Ulbin omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
-przewodniczący Rady Piotr Rusek zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego
projektu uchwały?
Pytań nie zgłoszono.
-zastępca przewodniczącego Komisji Budżetowej i Mienia Gminy Tomasz Grynaszko
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w głosowaniu: 5 radnych za.
Za podjęciem uchwały Nr XVIII/104/20 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych, głosowało: 15 – radnych za.
Uchwała została podjęta.
Ad.-10.
-wójt Jerzy Ulbin omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
-przewodniczący Rady Piotr Rusek zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego
projektu uchwały?
Pytań nie zgłoszono.
-zastępca przewodniczącego Komisji Budżetowej i Mienia Gminy Tomasz Grynaszko
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości
tej opłaty 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 metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz wysokości tej opłaty w głosowaniu: 5 radnych za.
Za podjęciem uchwały Nr XVIII/105/20 zmieniającej uchwałę w sprawie metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty, głosowało:
15 – radnych za.
Uchwała została podjęta.
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Ad.-11.
-wójt Jerzy Ulbin omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
-przewodniczący Rady Piotr Rusek zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego
projektu uchwały?
Pytań nie zgłoszono.
-zastępca przewodniczącego Komisji Budżetowej i Mienia Gminy Tomasz Grynaszko
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 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 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów w głosowaniu: 5 radnych za.
Za podjęciem uchwały Nr XVIII/106/20 zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, głosowało: 15 – radnych za.
Uchwała została podjęta.
Ad.-12.
-wójt Jerzy Ulbin omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę 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.
-zastępca przewodniczącego Komisji Budżetowej i Mienia Gminy Tomasz Grynaszko
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę 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
zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Dobromierz w głosowaniu: 5 radnych za.
Za podjęciem uchwały Nr XVIII/107/20 zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobromierz, głosowało: 15 – radnych
za.
Uchwała została podjęta.
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Ad.-13.
-wójt Jerzy Ulbin omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad
udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
-przewodniczący Rady Piotr Rusek zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego
projektu uchwały?
Pytań nie zgłoszono.
-zastępca przewodniczącego Komisji Budżetowej i Mienia Gminy Tomasz Grynaszko
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w głosowaniu: 5 radnych za.
-przewodniczący Komisji Socjalnej Michał Sadowski poinformował, że kierowana przez niego
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia
zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków w głosowaniu: 4 radnych za, 1 wstrzymał się.
Za podjęciem uchwały Nr XVIII/108/20 zmieniającej uchwałę zmieniającej uchwałę w
sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, głosowało: 15 – radnych
za.
Uchwała została podjęta.
Ad.-14.
-sekretarz Monika Borysewicz omówiła projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny
jednostki paliwa w Gminie Dobromierz na rok szkolny 2019/2020.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
-przewodniczący Rady Piotr Rusek zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego
projektu uchwały?
Pytań nie zgłoszono.
-zastępca przewodniczącego Komisji Budżetowej i Mienia Gminy Tomasz Grynaszko
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia
średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dobromierz na rok szkolny 2019/2020 w głosowaniu:
5 radnych za.
-przewodniczący Komisji Socjalnej Michał Sadowski poinformował, że kierowana przez niego
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia
średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dobromierz na rok szkolny 2019/2020 w głosowaniu:
5 radnych za.
Za podjęciem uchwały Nr XVIII/109/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki
paliwa w Gminie Dobromierz na rok szkolny 2019/2020, głosowało: 15 – radnych za.
Uchwała została podjęta.

Ad.-15.
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-kierownik GOPS Anna Kłys omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dobromierz na
2020 rok.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
-przewodniczący Rady Piotr Rusek zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego
projektu uchwały?
Pytań nie zgłoszono.
-zastępca przewodniczącego Komisji Budżetowej i Mienia Gminy Tomasz Grynaszko
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy
Dobromierz na 2020 rok w głosowaniu: 5 radnych za.
-przewodniczący Komisji Socjalnej Michał Sadowski poinformował, że kierowana przez niego
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dobromierz na 2020 rok
w głosowaniu: 5 radnych za.
Za podjęciem uchwały Nr XVIII/110/20 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dobromierz na 2020
rok, głosowało: 15 – radnych za.
Uchwała została podjęta.
Ad.-16.
-kierownik GOPS Anna Kłys omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego
programu wspierania rodziny na lata 2020-2022.
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 Gminnego programu
wspierania rodziny na lata 2020-2022 w głosowaniu: 5 radnych za.
Za podjęciem uchwały Nr XVIII/111/20 w sprawie przyjęcia Gminnego programu
wspierania rodziny na lata 2020-2022, głosowało: 15 – radnych za.
Uchwała została podjęta.
Ad.-17.
-przewodnicząca Komisji Skarg, wniosków i petycji Celina Chmielowska omówiła projekt
uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców wsi Roztoka.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
-przewodniczący Rady Piotr Rusek zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego
projektu uchwały?
-radny Marek Jaworski zapytał, ilu wnioskodawców wstawiło się na posiedzenie Komisji?
-przewodnicząca Komisji Skarg, wniosków i petycji Celina Chmielowska poinformowała, że
żaden z wnioskodawców nie wstawił się w wyznaczonym terminie.
-radny Marek Jaworski zapytał, dlaczego wniosek jest częściowo zasadny?
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-przewodnicząca Komisji Skarg, wniosków i petycji Celina Chmielowska poinformowała, że
wniosek ten został uznany za częściowo zasady, ponieważ na posiedzeniu w dniu 7 stycznia br.
Komisja stwierdziła, że w zakresie zabezpieczenia boiska sportowego przed „wylatującymi
piłkami” oraz załatwiania potrzeb fizjologicznych przez kibiców na ulicę Sportową i Osiedlową
w Roztoce podtrzymuje stanowisko zawarte w uchwale Nr XVI/95/19 Rady Gminy
Dobromierz z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca wsi
Roztoka, natomiast w pozostałych kwestiach uznaje wniosek mieszkańców za zasadny. Tym
samym biorąc pod uwagę całość wniosku Komisja uznała go za częściowo zasadny.
dyskusja
Za podjęciem uchwały Nr XVIII/112/20 w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców
wsi Roztoka, głosowało: 14 – radnych za, 1 wstrzymał się.
Uchwała została podjęta.
Ad.-18.
-przewodniczący Komisji Socjalnej Michał Sadowski omówił projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Dobromierz”.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
-przewodniczący Rady Piotr Rusek zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego
projektu uchwały?
-radny Marek Jaworski odniósł się do podpunktu 2.11 rewitalizacji terenów przy rzece
Strzegomce w Serwinowie. Zapytał, co mieszkańcy chcą w tym miejscu zrobić? Zaznaczył, że
rzeka Strzegomka nie należy do gminy Dobromierz.
-przewodniczący Komisji Socjalnej Michał Sadowski poinformował, że mieszkańcy
Serwinowa szukają miejsca do wypoczynku. Zwrócił uwagę, że w tym punkcie chodzi o drobne
działania takie jak wykoszenie trawy i zamontowanie ławek.
dyskusja
Za podjęciem uchwały Nr XVIII/113/20 zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia
„Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Dobromierz”, głosowało: 15 – radnych za.
Uchwała została podjęta.
Ad.-19.
-radny Marek Piłat poinformował, że w związku z budową linii sieci elektroenergetycznej
każdego roku można pisać wniosek o doposażenie placu zabaw w zawiązku z konkursem
organizowanym przez firmę PSE Polskie Sieci Elektromagnetyczne SA. Zapytał, czy byłaby
możliwość złożenia wniosku przez gminę Dobromierz o doposażenie placu zabaw w Jugowej?
-wójt Jerzy Ulbin poinformował, że jeżeli zostanie ogłoszony nabór wniosków to jest to
możliwe.
-przewodniczący Rady Piotr Rusek zwrócił się z prośbą do radnego Marka Piłata o przekazanie
informacji do Urzędu Gminy Dobromierz jeżeli będzie wiedział o ogłoszonym naborze.
-sekretarz Monika Borysewicz poinformowała, że wszystkie nabory są obserwowane przez
pracownika Urzędu Gminy na bieżąco.
Ad.-20.
-sołtys Kłaczyny Marian Gut zwrócił się z prośbą o interwencję w sprawie odcinka drogi od
drogi polnej do skrzyżowania przed torami w Kłaczynie. Poinformował, że zostały
wyczyszczone brzegi poboczy od Bronowa w stronę Kłaczyny, ale nad jezdnią wiszą
niebezpieczne gałęzie. Poprosił o ich usunięcie.
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-sołtys Szymonowa Elwira Kirklo- Rusek podziękowała za ułożenie kostki brukowej przed salą
Centrum Kulturalno- Rekreacyjnego w Szymanowie. Zapytała, czy na prośbę skierowaną na
grudniowej sesji została zamontowana tablica informacyjna w Szymanowie?
-sołtys Dobromierza Jerzy Werczyński poinformował, że w dniu 7 czerwca 2019 r. na ul.
Kościuszki w Dobromierzu został zniszczony znak drogowy „zakaz skrętu w prawo”. Jest to
miejsce łączące ul. Kościuszki z Placem Wolności. W tej chwili miejsce to jest nieprawidłowo
oznakowane. Należałoby ponownie umieścić odpowiednie oznakowanie drogowe. Gdyby
doszło w tym miejscu do kolizji drogowej zarządca drogi mógłby mieć problem. Zapytał, co
dzieje się z działką nr 155/2 przy ul. Ogrodowej oraz z działką nr 148/57 przy ul. Kościuszki?
Poinformował, że chciał znaleźć odpowiedź na to pytanie na stornie BIP Urzędu Gminy
Dobromierz jednak w zakładce „przetargi” nie mógł znaleźć informacji na dany temat.
Zaznaczył, że chciałby się dowiedzieć co stało się z działką przy ul. Ogrodowej. Poinformował,
że główne wejście do budynku Urzędu Gminy Dobromierz jest notorycznie zastawione
samochodami w godzinach od 7.00 do 16.00, aby dojść do głównego wejścia należy się
przeciskać między samochodami. Zapytał, czy nie należałoby w tym miejscu wstawić znaku
„zakaz zatrzymywania się i postoju” w godzinach od 7 do 16? Zwrócił uwagę, że obecnie na
Placu Wolności nie ma wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
-wójt Jerzy Ulbin poinformował, że podczas parkowania na parkingu przy kościele zdarzały się
kradzieże tablic rejestracyjnych, dlatego też nie może nakazać pracownikom Urzędu by
parkowali w wyznaczonym miejscu i narażać ich samochody na szkody. Obnosząc się do
miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych poinformował, że należy odpowiednio
przemalować miejsce do tego wyznaczone
-radny Marek Jaworski zwrócił się z prośbą o wyznaczenie miejsca przejścia dla pieszych w
Roztoce na głównym moście. Poinformował, że mieszkańcy zwrócili się do niego z prośbą o
interwencję w tej sprawie, ponieważ jest to odcinek niebezpieczny przez, który uczęszczają
dzieci.
Ad.-21.
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady ogłosił zamknięcie
obrad XVIII sesji Rady Gminy Dobromierz.

Przewodniczący Rady
(-) Piotr Rusek

Protokolant: Katarzyna Żur
Obsługa prawna: radca prawny Mariusz Starke
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