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Sprawozdanie 
z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 21 listopada do 16 grudnia 2015 r. 
 

Wysoka Rado! 
Szanowni Państwo! 
Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu i gminnych 
jednostek organizacyjnych. 
 
W okresie sprawozdawczym wydałem 5 zarządzeń w sprawie: 

1) przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Dobromierz. 
2) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2015. 
3) zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy 

Dobromierz. 
4) odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
5) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 8 

stycznia 2016 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 
zabudowanej, działka nr 204 o pow. 1,05 ha, położonej w Pietrzykowie. 

 
Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1) 24 listopada br. w spotkaniu Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej w 
Świdnicy, które odbyło się w Niemczy. 

2) 3 grudnia br. w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy 
Działania „Szlakiem Granitu” w Udaninie. 

3) 5 grudnia br. w Konferencji z okazji 50-tej rocznicy Orędzia biskupów polskich do 
biskupów niemieckich w Zamku Książ. 

4) 8 grudnia br. w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Starostwie 
Powiatowym w Świdnicy. 

5) 9 grudnia br. w spektaklu bożonarodzeniowym przygotowanym przez uczniów klas 
IV-VI Zespołu Szkół w Roztoce.  

6) 10 grudnia br. w uroczystości z okazji Święta Patrona Szkoły w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Księcia Bolka I w Jaworze. 

7) 12 grudnia br. w Forum Samorządowym w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia  
w Wałbrzychu. 

 
W ramach bieżących zadań: 

1) 4 grudnia br. zorganizowano Mikołajkowy Turniej Gier i Zabaw w hali sportowej w 
Dobromierzu dla dzieci z gminnych szkół podstawowych i przedszkoli. Turniej dla 
uczniów gimnazjum odbył się w hali sportowej w Roztoce. 

2) wybudowana została ekologiczna oczyszczalnia ścieków dla Wspólnoty 
Mieszkaniowej Dzierzków 35. 

3) Gmina przygotowuje się do złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie prac 
polegających na demontażu, zbieraniu, transportowaniu i utylizacji azbestu z posesji 
mieszkańców w 2016 roku. Od właścicieli posesji zbierane są informacje o wyrobach 
zawierających azbest i wnioski na ich usunięcie.  

4) odkrzaczona została gminna droga użytku rolnego w Pietrzykowie. 
5) zakupiona i zamontowana została drewutnia przy świetlicy wiejskiej w Bronowie. 
6) trwa montaż okien w remizie OSP w Jugowej. 
7) zakupiono materiały do budowy sceny w dobromierskim parku. 
8) zamontowano świąteczne oświetlenie. 
9) zakończone zostały prace przy remoncie neogotyckiego ołtarza w kościele 

parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Roztoce (dwukrotnie 
udzielana dotacja z budżetu gminy 2 x 20.000 zł) 
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Do realizacji przyjęto uchwały z XII sesji Rady Gminy Dobromierz w sprawie: 

1) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2015. 
2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 
3) stawek podatku od środków transportowych. 
4) ustalenia stawek podatku od nieruchomości. 
5) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 
6) wprowadzenia opłaty targowej. 
7) wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. 
8) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobromierz. 
9) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
10) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości 

tej opłaty. 
11) przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Dobromierz.  
12) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o 

uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

 
 

WÓJT 
     (-) Jerzy Ulbin 


