
Sprawozdanie 
z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 23 kwietnia do 21 maja 2015 r. 
 

Wysoka Rado!  
Szanowni Państwo!  

Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu  
i gminnych jednostek organizacyjnych.  
 
W okresie sprawozdawczym wydałem 13 zarządzeń w sprawie:  

1) ustanowienia koordynatora gminnego i operatora obsługi informatycznej obwodowych 
komisji wyborczych w Gminie Dobromierz. 

2) zmiany zarządzenia nr 0050.41.2015 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 10 kwietnia 
2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących 
mienie Gminy Dobromierz, ustalenia warunków i powołania komisji do 
przeprowadzenia w dniu 29 kwietnia 2015 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na 
dzierżawę działek rolnych:  
− cz. działki nr 91/30 o pow. 0,06 ha, położonej w Dobromierzu, 
− działki nr 97/3 o pow. 0,30 ha położonej w Dobromierzu, 
− działki nr 91/7 o pow. 0,34 ha położonej w Dobromierzu, 
− działki nr 206/2 o pow. 0,17 ha położonej w Jaskulinie. 

3)  zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2015. 
4) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2015, 

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat doskonalenia zawodowego 
nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest 
przyznawane. 

5) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 
6) zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i określenia jej 

zadań oraz trybu pracy. 
7) ustalenia wysokości stypendium szkolnego przy zastosowaniu kryterium dochodu na 

osobę w rodzinie ucznia oraz warunków jakie powinno spełniać rozliczenie wydatków 
z tytułu przyznania stypendium szkolnego za okres od 01 stycznia 2015 r. do 30 
czerwca 2015 r. 

8) stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej i 
uzupełnienia jej składu. 

9) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2015. 
10) powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce. 
11) zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka 

Sienkiewicza w Roztoce. 
12) przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Dobromierz za rok 2014. 
13) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i 

rekreacji w Dobromierzu za 2014 rok. 
 

Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 
1) 2 maja br. w uroczystym otwarciu świetlicy wiejskiej w Gniewkowie, połączonym z 

obchodami świąt majowych.  
2) 5 maja br. na posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Świdnicy. 
3) 10 maja br. w uroczystej mszy św. w intencji gminnych strażaków w Dobromierzu. 



4) 11 maja br. w międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Gminie Dobromierz w Szkole 
Podstawowej w Dobromierzu, podczas którego spotkali się uczniowie ze szkół 
podstawowych: w Gniewkowie, Roztoce oraz Dobromierzu. 

5) 14 maja br. w konferencji gmin należących do Związku Gmin Wiejskich  
z Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego Ewą Mańkowską w sprawie RPO  
i PROW na lata 2014-2020. 

6) 18 maja br. w spotkaniu z przedstawicielami Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego 
w sprawach dotyczących dróg i chodników na terenie gminy.  

7) 21 maja br. w Forum Gmin Sudeckich pt. „Zielone miejsca pracy – szansa rozwoju 
obszaru sudeckiego” w Wałbrzychu, zorganizowanym przez Dolnośląską Federację 
Rozwoju Regionalnego. 

 
W ramach bieżących zadań:  

1) przygotowano ofertę wakacyjną dla młodzieży gimnazjalnej - obóz rekreacyjny z 
elementami żeglarstwa. 

2) rozstrzygnięto III Edycję Konkursu Plastycznego zorganizowanego przez GOKSiR 
„Zostań Młodym Wójtem Gminy Dobromierz”, którą wygrał Kacper Kowalski z 
Roztoki. 

3) 11 maja br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dobromierzu odbył się dyżur Pani 
Moniki Wielichowskiej, poseł na Sejm RP. 

4) w dniach 7-8 i 18-19 maja br. przeprowadzono zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, 
zużytych opon i sprzętu AGD pochodzących z gospodarstw domowych.  

5) trwa remont drogi gminnej o nawierzchni nieutwardzonej w Roztoce – łącznik ul. 
Sportowej i Osiedlowej. 

6) rozpoczęto koszenia poboczy dróg gminnych oraz terenów związanych z eksploatacją 
sieci wodociągowej. 

7) trwają prace projektowe dotyczące drogi Roztoka-Borów. 
8) zawarto porozumienie z RZGW w sprawie dofinansowania prac związanych z 

wykaszaniem brzegów rzeki Strzegomki. 
 

Do realizacji przyjęto uchwały z VI sesji Rady Gminy Dobromierz w sprawie:  
1) przystąpienia Gminy Dobromierz do tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju w 

perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 jako członek Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania „Szlakiem Granitu”. 

2) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych i sołtysów Gminy 
Dobromierz. 

3) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2015. 
4) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobromierz w roku 2015. 
 

          WÓJT 
            (-) Jerzy Ulbin 


