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Sprawozdanie 
z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 19 lutego do 18 marca 2015 r. 
 

Wysoka Rado!  
Szanowni Państwo!  

Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu  
i gminnych jednostek organizacyjnych.  
 
W okresie sprawozdawczym wydałem 8 zarządzeń w sprawie:  

1) powołania komisji w celu dokonania odbioru końcowego robót budowlanych 
dodatkowych pn. "Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie" - roboty 
dodatkowe. 

2) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2015. 
3) odwołania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu. 
4) powołania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu. 
5) zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 

Gminy Dobromierz. 
6) zatwierdzenia nabywcy nieruchomości zabudowanej, działka nr 334/19 o powierzchni 

4,97 ha położonej w Dobromierzu, zbytej w trybie ogłoszonego I przetargu ustnego 
nieograniczonego. 

7) nabycia przez Gminę Dobromierz w drodze komunalizacji od Skarbu Państwa 
własności gruntu oznaczonego jako działka nr 578/3 o pow. 0,0457 ha obręb 
Kłaczyna. 

8) nieodpłatnego nabycia gruntów z przeznaczeniem na cele publiczne. 
 

Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 
1) 19 lutego br. w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Prezydenta Miasta 

Wałbrzycha w Książu. 
2) 19 lutego br. w konferencji i uroczystym podpisaniu porozumienia „S3 – Droga 

Wielkich Możliwości” w Głogowie. 
3) 20 lutego br. w zebraniu sprawozdawczym z działalności OSP Roztoka za 2014 r. 
4) 24 lutego br. w konferencji makroregionalnej pt. „Przedsiębiorczość wsi – 

współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju” we Wrocławiu. 
5) 27 lutego br. w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Świdnicy. 
6) 3 marca br. w spotkaniu z prezesami Klubów Sportowych z Gminy Dobromierz. 
7) 5-6 marca br. w XXIX Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich 

Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu. 
8) 7-8 marca br. w spotkaniach z okazji Dnia Kobiet organizowanych przez sołectwa 

gminy Dobromierz. 
9) 9 marca br. w spotkaniu z dyrektor ANR Oddział Terenowy Wrocław Iwoną 

Dyszkiewicz, przedstawicielami DIR oraz NSZZ Solidarność RI w sprawie ustalenia 
warunków sprzedaży gruntów rolnych w okolicy Dobromierza. 

10) 10 marca br. w IX Gminnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega 
pożarom” w Borowie. 

11) 11 marca br. w spotkaniu dotyczącym funkcjonowania Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego, roli i zadań Operatora Systemu Przesyłowego, planowanych 
inwestycji oraz współpracy z samorządami lokalnymi. 

12) 12 marca br. w Warsztatach Zarządzania Strategicznego w partnerstwach 
międzygminnych w Wałbrzychu. 
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13) 14 marca br. w spotkaniu sprawozdawczym z działalności OSP Dobromierz za 2014 r. 
14) 16-17 marca br. w Powiatowej Konferencji Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów 

Miast i Gmin Powiatu Świdnickiego w Karpaczu. 
15) od 9 do 18 marca br. w spotkaniach z radami sołeckimi sołectw gminy Dobromierz. 

 
W ramach bieżących zadań: 

1) Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu zorganizował  
w świetlicy wiejskiej w Roztoce Festiwal pt. ,,Dolny Śląsk na ludowo”.  

2) 6 marca br. odbył się dyżur poseł na Sejm RP Moniki Wielichowskiej. 
3) odbyły się spotkania z rolnikami związane z pobraniem prób glebowych, 

organizowane przez Okręgową Stację Chemiczno – Rolniczą z Wrocławia. 
4) rozstrzygnięto konkurs dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 

na realizację zadania publicznego pod nazwą ,,Popularyzacja kultury fizycznej i 
sportu, organizacja festiwali, przeglądów i spektakli: teatralnych, literackich, 
muzycznych i filmowych w 2015 roku”. 

5) gmina Dobromierz przystąpiła do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej. 
Podstawą opracowania tego dokumentu jest wykonanie dokładnej inwentaryzacji 
emisji gazów cieplarnianych z obszaru całej gminy. W okresie od 16 do 31 marca 
2015 r. osoby upoważnione przez Wójta Gminy Dobromierz przeprowadzają z 
mieszkańcami gminy wywiad, mający na celu uzyskanie danych niezbędnych do 
opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej. 

6) trwają prace remontowe świetlicy wiejskiej w Czernicy. 
7) zakończono remont posterunku policji w Dobromierzu. 
8) rozpoczęto remont świetlicy wiejskiej w Pietrzykowie ze środków pochodzących z 

funduszu sołeckiego. 
9) rozpoczęto wiosenne nasadzenia kwiatów na terenie gminy. 
 

Do realizacji przyjęto uchwały z IV sesji Rady Gminy Dobromierz w sprawie:  
1) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obrębu Bronów.  
2) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu we wsi Jaskulin.  
3) inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 
4) opłaty targowej. 
5) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2015. 

 
 
          WÓJT 
            (-) Jerzy Ulbin 


