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Sprawozdanie 
z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 10 września 2015 r. do 21 października 2015 r. 
 

Wysoka Rado! 
Szanowni Państwo! 
Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu i gminnych 
jednostek organizacyjnych. 
 
W okresie sprawozdawczym wydałem 24 zarządzenia w sprawie: 
1) ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości rolnej, działka nr 149/6 o pow. 5,56 ha, obręb 

Pietrzyków, dla przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego. 
2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 
3) zaciągniętego kredytu długoterminowego. 
4) ustanowienia koordynatora gminnego i operatora obsługi informatycznej obwodowych 

komisji wyborczych w Gminie Dobromierz. 
5) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2015. 
6) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2015. 
7) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 
8) wyznaczenia osób do sprawowania ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w 

wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. w czasie przerwy spowodowanej 
nadzwyczajnymi wydarzeniami. 

9) przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Dobromierz  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2016 rok. 

10) powołania komisji w celu odbioru końcowego zadania pn.: ,,Zagospodarowanie  
i modernizacja boiska sportowego w Kłaczynie”, realizowanego na podstawie zlecenia numer 
RBiR.272.38.2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. 

11) wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Gniewkowie w przypadku jego nieobecności. 

12) wskazania osób wchodzących z urzędu w skład obwodowych komisji wyborczych. 
13) powołania komisji w celu odbioru końcowego zadania pn.: ,,Przebudowa pokrycia dachowego 

na budynkach nr 55 i 56 Borów”, realizowanego na podstawie umowy nr 135.2015 z dnia 10 
sierpnia 2015 r. 

14) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 9 listopada 
2015 r.: 

− I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, przeznaczonej 
pod zabudowę mieszkaniową, działka nr 135/23 o pow. 0,0832 ha położonej w 
Dobromierzu,                                        

− I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej, działka nr 149/6 
o pow. 5,56 ha, położonej w Pietrzykowie. 

15) powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Dobromierz w celu przeprowadzenia 
wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 

16) ustalenia ceny sprzedaży w IV przetargu ustnym nieograniczonym dla nieruchomości 
zabudowanej, działka nr 470/3 o pow. 0,1358 ha położona w Kłaczynie. 

17) zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym dla 
głównego najemcy. 

18) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 16 listopada 
2015 r. IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zbudowanej, 
działka nr 470/3 o pow. 0,1358 ha, położonej w Kłaczynie. 

19) zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym dla 
głównego najemcy. 
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20) zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym dla 
głównego najemcy. 

21) zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym dla 
głównego najemcy. 

22) powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania „Odbiór i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na 
terenie gminy Dobromierz”. 

23) powołania komisji w celu odbioru końcowego zadań pn.: ,,Roztoka – Borów droga dojazdowa 
do gruntów rolnych dł. ok. 1600 m.” 

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

 
Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 
1) 12 września br. w Borowie w Święcie Pieczonego Ziemniaka zorganizowanym przez sołtysa 

wraz z radą sołecką i GOKSiR. 
2) 12 września br. w uroczystym otwarciu świetlicy wiejskiej w Czernicy. 
3) w cyklu zebrań wiejskich dotyczących funduszu sołeckiego. 
4) 3 października br. w „Pożegnaniu lata 2015”, zorganizowanym przez sołtysa, radę sołecką i 

radnych z sołectwa Dobromierz. 
5) 6-7 października br. w XVI Kongresie Gmin Wiejskich w Poznaniu. 
6) 8 października br. w zebraniu wiejskim w Gniewkowie dotyczącym budowy kopalni żwiru. 
7) 12 października br. w uroczystym apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Szkole 

Podstawowej w Gniewkowie. 
8) 13 października br. w uroczystości jubileuszowej 70-lecia Szkoły w Roztoce. 
9) 15 października br. w obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej  

w Dobromierzu. 
10) 17 października br. w Borowie w Dniu Odnowy Wsi w Gminie Dobromierz,  

w którym gościem specjalnym był wicepremier i minister obrony narodowej Tomasz 
Siemoniak. 

 
W ramach bieżących zadań: 
1) Zespół Szkół w Roztoce włączył się do akcji „Sprzątanie świata - Polska 2015". Hasło 

tegorocznej edycji, ogłoszone przez Fundację Nasza Ziemia, brzmiało „Wyprawa - poprawa". 
W ramach tegorocznej edycji kampanii uczniowie zwracali szczególną uwagę na rolę, jaką 
każdy z nas może odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi w gminie. 

2) w dniach 2-3, 19-20 października br. przeprowadzono zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, 
zużytych opon oraz sprzętu AGD/RTV, pochodzących z gospodarstw domowych. 

3) Gmina Dobromierz wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji od października 
br. realizuje projekt w ramach programu "Dolnośląskie stokrotki". Jest to program Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego dla tańczących i marzących o tańcu dzieci i młodzieży 
mieszkających na wsi i w małych miasteczkach naszego województwa. 

4) Gmina wspólnie z Caritas Diecezji Świdnickiej, Powiatem Świdnickim i Parafią Dobromierz 
zorganizowała bezpłatne badania i konsultacje specjalistyczne pod hasłem ,,Biała Niedziela”. 

5) realizowany jest ,,Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Dobromierz”.  

6) odrestaurowano oraz uzupełniono mur znajdujący się bezpośrednio przy stawie  
w Szymanowie. 

7) od 5 października br. wznowione zostały prace świetlic środowiskowych. Prowadzone  
w nich zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, sportowe i profilaktyczne odbywają się zgodnie z 
harmonogramem. 

8) przeprowadzono konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Dobromierz  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2016. 
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9) trwają prace związane z budową chodnika z kostki granitowej przed świetlicą wiejską  
w Bronowie. 

10) Gmina Dobromierz od ponad półtora roku jest członkiem Aglomeracji Wałbrzyskiej. Dzięki 
temu nie tylko lokalny samorząd, ale i przedsiębiorcy stoją przed możliwością pozyskania 
dodatkowych środków finansowych. Ta szansa dotyczy firm prowadzących swoją działalność 
na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej. Spotkanie informacyjne odbyło się 19 października br. 
w Strzegomiu. Pierwszy konkurs rusza 30 września br., wnioski należy składać od 30 
listopada do 7 grudnia br. 

11) trwają prace związane z zagospodarowaniem i modernizacją boiska sportowego  
w Borowie. 

12) Gmina Dobromierz świadczy nieodpłatną pomoc prawną dla wszystkich mieszkańców, którzy 
takiej pomocy potrzebują. 

13) zakończono remont i doposażenie w ramach środków funduszu sołeckiego pomieszczenia 
gospodarczego na piętrze w świetlicy wiejskiej w Roztoce, które zaadoptowano na 
pomieszczenie kuchenne. 

14) zakończono budowę drogi pn.: ,,Roztoka – Borów droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. 
ok. 1600 m.” 

15) zamontowano przydomową oczyszczalnię ścieków i wykonano wewnętrzną instalację 
kanalizacyjną w budynku 44 w Pietrzykowie. 

16) zmodernizowano parking przed sklepami oraz wyłożono kostką plac pod altaną  
w Dzierzkowie. 

17) trwają remonty mieszkań komunalnych: Czernica 26 i Szymanów 16. 
18) trwa odkrzaczanie gminnej drogi dojazdowej do pól w Jaskulinie. 
19) gmina współuczestniczyła przy budowie szamba we Wspólnocie Mieszkaniowej Dzierzków 

36. 
 
Do realizacji przyjęto uchwały z X sesji Rady Gminy Dobromierz w sprawie: 
1) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2015. 
2) zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i 

szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 
3) zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej. 
4) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobromierz 
5) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
i zagospodarowania tych odpadów. 

6) zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 

7) uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Dobromierz na lata 2015-2019.  

8) wyrażenia opinii o zamiarze likwidacji aglomeracji Dobromierz. 
9) poparcia Apelu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej o odrzucenie zapisów 

projektu ustawy Prawo wodne.  
10) zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Dobromierz”. 
11) zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Jugowa”. 
12) zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

punktów przedszkolnych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 
 
 
 
          WÓJT 
            (-) Jerzy Ulbin 


