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Sprawozdanie 
z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 18 czerwca do 9 września 2015 r. 
 

Wysoka Rado! 
Szanowni Państwo! 
Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu i gminnych 
jednostek organizacyjnych. 
 
W okresie sprawozdawczym wydałem 40 zarządzeń w sprawie: 

1) ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. 
Janusza Korczaka w Gniewkowie. 

2) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2015. 
3) ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości niezabudowanych: działka nr 322/57 o pow. 

0,39 ha i działka nr 321/5 o pow. 0,01 ha, obręb Dobromierz, dla przeprowadzenia  
I przetargu ustnego nieograniczonego. 

4) powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów samorządowych, 
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 

5) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2015. 
6) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 
7) powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans 

zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 
8) powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans 

zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 
9) odwołania członka Zespołu interdyscyplinarnego (Krystyna Hereda). 
10) powołania komisji w celu odbioru końcowego zadania pn.: "Modernizacja drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni nieutwardzonej dz. nr 588 obręb 
Kłaczyna". 

11) ustalenia ceny sprzedaży dla przeprowadzenia IV przetargu ustnego nieograniczonego 
na sprzedaż nieruchomości rolnej, działka nr 123 o pow. 0,62 ha obręb Borów. 

12) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 24 
sierpnia 2015 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanych, działka nr 322/57 o pow. 0,39 ha, i działka nr 321/5 o pow. 0,01 ha, 
obręb Dobromierz i IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż gruntu rolnego, 
działka nr 123 o pow. 0,62 ha, obręb Borów. 

13) zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym 
dla głównego najemcy – Borów. 

14) zatwierdzenia nabywców gruntu, działki nr 7/1 o powierzchni 0,34 ha, położonej  
w Dobromierzu, zbytej w trybie ogłoszonego I przetargu ustnego nieograniczonego. 

15) zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – 
Architektonicznej. 

16) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2015. 
17) zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym 

dla głównego najemcy –Dobromierz, Pl. Wolności. 
18) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu  

7 września 2015 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 
zabudowanej, działką nr 205 o pow.0,1912 ha położona Pietrzykowie. 

19) wskazania osób wchodzących z urzędu w skład obwodowych komisji wyborczych. 
20) powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania 

„Roztoka – Borów droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. ok. 1600 m”. 
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21) powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata 
na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im Janusza Kroczaka w Gniewkowie. 

22) powołania obwodowych komisji ds. referendum w Gminie Dobromierz w celu 
przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 
2015 r. 

23) ustanowienia koordynatora gminnego i operatora obsługi informatycznej obwodowych 
komisji ds. referendum w Gminie Dobromierz. 

24) stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji ds. referendum. 
25) przeznaczenia do wydzierżawienia działki rolnej nr 97/6 o pow. 0,75 ha położonej  

w Dobromierzu, stanowiącej mienie Gminy Dobromierz, ustalenia warunków  
i powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 11 września 2015 r. I przetargu 
ustnego nieograniczonego na dzierżawę. 

26) wyznaczenia osób do sprawowania ochrony lokali obwodowych komisji ds. referendum 
w Referendum Ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. w czasie 
przerwy spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. 

27) zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. 
Janusza Korczaka w Gniewkowie. 

28) stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji ds. referendum. 
29) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2015. 
30) przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobromierz oraz 

informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji 
przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku. 

31) powołania Gminnej Komisji Pomostowej do spraw szacowania szkód  
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na 
obszarach dotkniętych suszą na terenie Gminy Dobromierz. 

32) uzupełnienia składu obwodowych komisji ds. referendum. 
33) zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym 

dla głównego najemcy – Plac Wolności, Dobromierz. 
34) powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka  

w Gniewkowie. 
35) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2015 r. 
36) zasad i terminów przyjmowania wniosków do projektu budżetu na 2016 rok oraz 

zakresu i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi 
budżetu. 

37) zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i określenia jej 
zadań oraz trybu pracy. 

38) zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 
Gminy Dobromierz. 

39) zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu pracowników Urzędu Gminy 
Dobromierz do stałej współpracy i kontaktów z Sołectwami Gminy Dobromierz  
oraz ustalenia zakresu ich zadań. 

40) powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniach 10 i 24 maja 2015 r. 

 
Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1) 18 czerwca br. w spotkaniu Zarządu Stowarzyszenia LGD „Szlakiem Granitu”  
w Udaninie. 

2) 26 czerwca br. w spotkaniu Aglomeracji Wałbrzyskiej w Lubawce w sprawie drogi S3. 
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3) 30 czerwca br. w symbolicznym zakończeniu roku w Małym Przedszkolu   
w Dobromierzu. 

4) 4 lipca br. w 10-leciu Zespołu Folklorystycznego Dobromierzanie. 
5) 10 lipca br. w symbolicznym pożegnaniu starszaków w Małym Przedszkolu  

w Roztoce.  
6) 17 lipca br. w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Starostwie Powiatowym 

Świdnicy. 
7) 17 lipca br. w Uroczystej Akademii z okazji Święta Policji w Urzędzie Miejskim  

w Świdnicy. 
8) 18 sierpnia br. w spotkaniu z INVEST-PARK w sprawie utworzenia Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej w Dobromierzu. 
9) 21 sierpnia br. w spotkaniu z Koordynatorem Projektów Stowarzyszenia Semper Avanti 

- Anną Paprocką w kwestii utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Dobromierz. 
10) 30 sierpnia 2015 r. w Dożynkach Gminnych w Udaninie. 
11) 1 września br. w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2015/2016 w Szkole 

Podstawowej w Gniewkowie. 
12) 5 września br. w Gminnym Święcie Plonów – Dożynki Gminne w Nowym Jaworowie. 
13) 6 września br. w Festiwalu Kultury Wsi Polskiej – Dożynki Gminne w Wądrożu 

Wielkim. 
 
W ramach bieżących zadań: 
1) w okresie od czerwca do sierpnia odbyły się imprezy plenerowe w sołectwach gminy 

Dobromierz. 
2) 17 czerwca br. w Gniewkowie odbył się Mityng Lekkoatletyczny Szkół Podstawowych.  
3) 20-21 czerwca br. w czeskim mieście partnerskim Hostinne, reprezentacja Gminy 

Dobromierz uczestniczyła w Turnieju Piłki Nożnej. Turniej zorganizowano dla 
zawodników z roczników 2000 i młodszych.  

4) 30 czerwca 2015 r. w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce odbyły się 
rozmowy kwalifikacyjne dla dwóch nauczycielek ubiegających się o awans na stopień 
nauczyciela kontraktowego. 

5) pod koniec czerwca br. 21 dziewczynek z rocznika 2004 zostało zaszczepionych II dawką 
szczepionki przeciwko wirusowi HPV. 

6) 14 lipca 2015 r.  odbył się egzamin zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  
2 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie. 

7) w ramach bieżącej umowy na serwis i eksploatację sieci oświetlenia ulicznego na lata 
2015-2016, jaką Gmina Dobromierz podpisała z firmą TAURON Dystrybucja S.A, 
powstały nowe punkty oświetlenia ulicznego. Nowe oprawy pojawiły się w Dobromierzu, 
Czernicy, Kłaczynie, Szymanowie i Dzierzkowie. 

8) Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w okresie wakacyjnym przygotował imprezy 
sportowe dla wszystkich ceniących sobie aktywność: 

• 15 lipca br. na kompleksie boisk Orlik w Roztoce odbył się Uliczny Turniej Piłki 
Nożnej. 

• 17 lipca br. na terenie basenów kąpielowych w Dobromierzu odbył się trening z 
elementami karate i kickboxingu dla sekcji karate działającej przy Gminnym 
Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu. 

• 18 lipca br. na kompleksie boisk Orlik w Roztoce odbył się Otwarty Turniej 
Badmintona. 

• 22 lipca br. na basenach kąpielowych w Dobromierzu odbył się Plażowy Turniej 
Piłki Siatkowej. 
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• 7 sierpnia br. na basenach kąpielowych w Dobromierzu rozegrano Turniej Piłki 
Nożnej Plażowej – dwuosobowy. 

• 9 sierpnia br. na dwóch boiskach sportowych w Kłaczynie oraz w Roztoce 
rozegrano Turniej Piłki Nożnej o Puchar Lata 2015. 

• 15 sierpnia br. na Orliku w Roztoce odbył się Nocny Turniej Piłki Siatkowej. 
• na kompleksie boisk sportowych Orlik w Roztoce rozegrany został Turniej 

Siatkonogi, dyscypliny sportowej składającej się z dwóch odmian: Futnetu - 
siatkonogi na niskiej siatce i twardym podłożu i Footvolleya - siatkonogi plażowej.  

9) od 1 lipca do 31 sierpnia br. otwarte były baseny kąpielowe w Dobromierzu.  
10) Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego we współpracy z gminą Dobromierz, 

przeprowadziła prace polegające na zbieraniu nadkładu ziemi zalegającej pobocza drogi 
powiatowej 2794 w miejscowości Jugowa. 

11) zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w programie dot. wyprawek szkolnych w 2015 
r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym 
podręczników do kształcenia specjalnego objęto uczniów ze szkół na terenie gminy. 

12) w ramach bieżących prac remontowych realizowanych na drogach dojazdowych do 
gruntów rolnych, wykonano remont drogi transportu rolnego w Kłaczynie. 

13) w ramach podpisanego porozumienia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu wykonano prace na rzece Strzegomce, w przysiółku Serwinów, obejmujące: 
odkrzaczanie, wykoszenie porostów oraz wygrabienie i wywiezienie nieczystości. 

14) w terminie od 29 czerwca do 8 lipca br. 50-osobowa grupa dzieci z gminnych szkół 
podstawowych przebywała na turnusie kolonijnym zorganizowanym w Międzywodziu. 
Natomiast dla gimnazjalistów z terenu gminy zorganizowano 14-dniowy obóz żeglarski  
w Niesulicach. 

15) w dniach od 6 do 12 lipca br. druhowie z OSP Jugowa i OSP Dobromierz uczestniczyli w 
kursie szeregowych OSP - etap I dla strażaków z jednostek OSP z terenu powiatu 
świdnickiego.  

16) od 1 sierpnia 2015 r. przyjmowane są wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2015/2016. 

17) do końca sierpnia przyjmowane były wnioski o zwrot podatku akcyzowego za II półrocze. 
18) przeprowadzono kurs języka angielskiego dla mieszkańców gminy Dobromierz. Zajęcia 

odbywały się w ramach projektu: "Nowe jutro 50+" na terenie województwa 
dolnośląskiego. 

19) 29 lipca w sali ślubów Urzędu Gminy Dobromierz odbyła się kolejna w tym roku narada 
sołtysów gminy Dobromierz. 

20) utworzono Grupy Odnowy Wsi w sołectwach Dobromierz i Jugowa. Pod okiem 
moderatorów z Urzędu Marszałkowskiego przeprowadzono cykl szkoleń, a następnie 
zebrania wiejskie zatwierdziły Sołeckie Strategie Rozwoju Wsi Dobromierz i Jugowa. 

21) 26 sierpnia br. odbył się dyżur Poseł na Sejm RP Moniki Wielichowskiej. 
22) 27 sierpnia br. w świetlicy wiejskiej w Gniewkowie odbyły się konsultacje społeczne 

związane z pracami nad nową Lokalną Strategią Rozwoju LGD "Szlakiem Granitu" na lata 
2014-2020. 

23) 29 sierpnia br. odbyły się Dożynki Gminne w Kłaczynie. 
24) przygotowano informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobromierz za I półrocze 

2015 roku. 
25) rozstrzygnięto przetarg dla zadania „Roztoka – Borów droga dojazdowa do gruntów 

rolnych dł. ok. 1600 m”. 
26) podpisano umowy na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej/granitowej w 

miejscowościach Kłaczyna, Bronów, Dzierzków, Szymanów, Borów. 
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27) wykonano oświetlenie boiska sportowego oraz wybudowano altanę przy świetlicy wiejskiej 
w Kłaczynie. 

28) zamontowano ogrodzenie i ławki przy placu zabaw w Pietrzykowie. 
29) zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Czernicy m.in. krzesła, meble kuchenne. 
30) wykonano altanę w Szymanowie. 
31) wykonywana jest kuchnia na I piętrze świetlicy wiejskiej w Roztoce ul. 3 Maja 61. 
32) trwają prace planistyczne dot. uzgadniania i opiniowania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego dla Dobromierza, Jaskulina, Szymanowa, Roztoki, 
Gniewkowa, Czernicy i Bronowa. 

33) wykoszono i odkrzaczono rzekę Nysa Szalona. 
34) zamontowano nowe wiaty przystankowe w Jugowej i w Borowie. 
35) z dniem 1 września 2015 r. ruszył nabór wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych na 

rok szkolny 2015/2016. 
36) trwa cykl zebrań wiejskich dotyczących Funduszu Sołeckiego. 
 
Do realizacji przyjęto uchwały z VIII i IX sesji Rady Gminy Dobromierz w sprawie: 

1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu Gminy Dobromierz za rok 2014. 

2) udzielenia Wójtowi Gminy Dobromierz absolutorium z wykonania budżetu Gminy za 
rok 2014. 

3) powołania Zespołu ds. wyboru ławników sądowych na kadencję 2016-2019. 
4) zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiar obniżek dyrektorom i 

wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w 
zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Dobromierz. 

5) przystąpienia Gminy Dobromierz do tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju w 
perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 jako członek Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania „Szlakiem Granitu”. 

6) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2015. 
7) zmiany uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz wysokości tej opłaty. 
8) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku. 
9) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2015. 
10) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości 

materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 
11) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym. 

 

         WÓJT 
            (-) Jerzy Ulbin 


