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Sprawozdanie 
z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 22 maja do 17 czerwca 2015 r. 
 

Wysoka Rado! 
Szanowni Państwo! 
Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu i gminnych 
jednostek organizacyjnych. 
 
W okresie sprawozdawczym wydałem 9 zarządzeń w sprawie: 
1) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2015. 
2) ustalenia ceny sprzedaży w I przetargu ustnym nieograniczonym dla nieruchomości 

gruntowej działka nr 7/1 o pow. 0,34 ha obręb Dobromierz. 
3) powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza  

w Roztoce. 
4) zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym dla 

głównego najemcy. 
5) odwołania członka Zespołu interdyscyplinarnego – p. Adam Działek. 
6) odwołania członka Zespołu interdyscyplinarnego – p. Ewa Faworyk. 
7) odwołania członka Zespołu interdyscyplinarnego – p. Andrzej Babiarz. 
8) zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego. 
9) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 24 lipca  

2015 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, działka 
nr 7/1 o pow. 0,34 ha, obręb Dobromierz. 

 
Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 
1) 22 maja br. w obchodach 25-lecia samorządu terytorialnego Gminy Strzegom  

w Strzegomskim Centrum Kultury. 
2) 27 maja br. w uroczystych obchodach 25-lecia samorządu terytorialnego Gminy 

Marcinowice w Pałacu Gruszów. 
3) 29 maja br. w Akademii z okazji Dnia Strażaka w Świdnicy. 
4) 29 maja br. w Gminnym Dniu Dziecka w Roztoce. 
5) 29 maja br. z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego rozegrano mecz samorządowców,  

w którym udział wzięły drużyny: Urzędu Gminy Dobromierz, radnych, sołtysów oraz 
reprezentacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 

6) 30 maja br. w obchodach 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu połączonych 
z przekazaniem nowego sztandaru. 

7) 30 maja br. w Roztoce w gminnych obchodach 25-lecie Samorządu Terytorialnego  
w Polsce. 

8) 9-12 czerwca br. w szkoleniu „Rola Powiatowej Rady Rynku Pracy w kształtowaniu polityki 
lokalnego rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji zawodowej, programu 
PAI oraz nowych form wsparcia”.  

9) 13 czerwca br. w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych o "Puchar Wójta Gminy 
Dobromierz" w Kłaczynie. 
 

W ramach bieżących zadań: 
1) zakupiono nowoczesny sprzęt w postaci pneumatycznego masztu oświetleniowego, który 

trafił do jednostki OSP w Roztoce. Całkowity koszt tego urządzenia wraz z oświetleniem 
LED i montażem wyniósł 12 tys. zł, w tym dofinansowanie ze strony gminy to 5 tys. zł, PZU 
Oddział Regionalny Wrocław - 5 tys. zł, OSP Roztoka ze środków własnych - 2 tys. zł. 
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2) na terenie gminy Dobromierz zostały przeprowadzone bezpłatne badania mammograficzne. 
3) przeszkolono w zakresie podstawowym 6 strażaków ratowników z OSP Dobromierz, 

Gniewków, Kłaczyna. Szkolenie odbyło się w Komendzie Powiatowej PSP  
w Świdnicy. 

4) 45 dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Dobromierz od początku czerwca 
uczestniczy w projekcie nauki pływania dla klas I-III na basenie – AQUA ZDRÓJ  
w Wałbrzychu w ramach programu ,,Umiem Pływać” w 2015 roku, realizowanego przez 
Dolnośląską Federację Sportu we Wrocławiu, a dofinansowanego ze środków Ministerstwa 
Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Zajęcia w 
ramach projektu potrwają do 24 czerwca br. 

5) w wyniku wyborów do Izb Rolniczych, które odbyły się 31 maja br. przedstawicielami 
Gminy Dobromierz zostali: Ludwik Kucharek i Zbigniew Zieliński. 

6) podpisane zostało porozumienie w sprawie powierzenia gminie Wałbrzych zadań  
w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Dobromierz wraz z innymi gminami, które 
tworzą Aglomerację Wałbrzyską mają szansę skorzystać ze środków finansowych, które 
przeznaczone zostaną na realizację wielu zadań inwestycyjnych, w tym budowę sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej.  

7) dokonano nasadzeń letnich kwiatów, na bieżąco prowadzone są zabiegi pielęgnacyjne 
terenów zielonych, porządkowane skwery, place i ulice.   

8) na bieżąco wykaszane są pobocza dróg gminnych, place zabaw i boiska. 
9) rozpoczęto remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kłaczynie. 
10) dobiegają końca prace związane z odkrzaczeniem i oczyszczeniem rzeki Strzegomki.  
11) zakończono remont pokrycia dachowego remizy Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Dobromierzu. Realizacja zadania była niezbędna w związku z powstającymi na dachu 
nieszczelnościami.  

12) rozpoczęto wymianę zegarów sterujących w gminie, a w najbliższych dniach zamontowane 
zostaną nowe oprawy oświetlenia ulicznego. 

13) odbyło się szkolenie pracowników Urzędu Gminy w zakresie planu gospodarki 
niskoemisyjnej zorganizowane przez firmę Cost Cutters Sp. z o.o., wykonawcę planu. 

 
Do realizacji przyjęto uchwały z VII sesji Rady Gminy Dobromierz w sprawie: 
1) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Dobromierz. 
2) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 

terenie gminy Dobromierz na okres od dnia  01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r. 
3) ustalenia stawki dopłaty do ceny za odbiór ścieków odprowadzanych z terenu gminy 

Dobromierz poprzez sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w Serwinowie. 
4) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej 

opłaty.  
5) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2015. 
 
 
           WÓJT 
               (-) Jerzy Ulbin 


