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Protokół Nr XVII/19 

z dnia 19 grudnia 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. 18.05 i trwała do godz. 18.25. 

  

W sesji uczestniczyło 13 radnych (nieobecni radni: Celina Chmielowska, Leszek Sokalski), 

wójt Jerzy Ulbin, zastępca wójta Edward Krumplewski, skarbnik Barbara Zapała. 

  

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

 

Ad.-1/2.  

Przewodniczący Rady Piotr Rusek otworzył obrady XVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy 

Dobromierz. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania 

prawomocnych uchwał.  

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 zmieniającej uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2020. 

7. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad.-3. 

-zastępca wójta Edward Krumplewski przedstawił 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. 

 

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

kierowana przez niego 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. 

 

 

-przewodniczący Komisji Socjalnej Michał Sadowski poinformował, że kierowana przez niego 

komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie metody 
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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: 3 radnych za, 2 nieobecnych. 

 

-przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Kucharczyk 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: 3 radnych za. 

 

 

Za podjęciem Uchwały Nr XVII/96/19 zmieniającej uchwałę w sprawie metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty, głosowało: 

13 radnych za, 2 nieobecnych. 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad.-4. 

-zastępca wójta Edward Krumplewski przedstawił projekt uchwały w sprawie zwolnienia w 

części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady. 

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 

zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady w głosowaniu: 5 radnych za. 

 

 

-przewodniczący Komisji Socjalnej Michał Sadowski poinformował, że kierowana przez niego 

komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 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 zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady w głosowaniu: 3 radnych za, 2 nieobecnych. 

 

-przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Kucharczyk poinformowała, że kierowana 

przez nią komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w głosowaniu: 3 

radnych za. 
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Za podjęciem Uchwały Nr XVII/97/19 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, głosowało: 13 

radnych za, 2 nieobecnych. 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad.5. 

-zastępca wójta Edward Krumplewski przedstawił projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji 

o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych  

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 wzoru 

deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych w głosowaniu: 5 radnych za. 

 

 

-przewodniczący Komisji Socjalnej Michał Sadowski poinformował, że kierowana przez niego 

komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych 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 wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych w głosowaniu: 3 radnych za, 2 

nieobecnych. 

 

-przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Kucharczyk poinformowała, że kierowana 

przez nią komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o 

wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych w głosowaniu: 3 radnych za. 

 

 

Za podjęciem Uchwały Nr XVII/98/19 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych, głosowało: 13 radnych za, 2 nieobecnych. 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad.6.  

-skarbnik Barbara Zapała dokonała omówienia 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. 



4 
 

-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 2020 w głosowaniu: 5 radnych za. 

 

Za podjęciem uchwały  Nr  XVII/99/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz 

na rok 2020, głosowało: 13 – radnych za, 2 nieobecnych. 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad.5 

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

obrad XVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Dobromierz.   

 

 

        Przewodniczący Rady 

             (-) Piotr Rusek  

     
 

Protokolant: Katarzyna Żur  

Obsługa prawna: radca prawny Paweł Bartczak 

 


