
Sprawozdanie 
z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 17 grudnia 2015 r. do 20 stycznia 2016 r. 
 

Wysoka Rado! 
Szanowni Państwo! 
Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu i gminnych 
jednostek organizacyjnych. 
 
W okresie sprawozdawczym wydałem 10 zarządzeń w sprawie: 

1) ustalenia planu kontroli zarządczej na 2016 r. podległych i nadzorowanych przez 
Wójta Gminy Dobromierz jednostek organizacyjnych gminy oraz jednostek 
korzystających z dotacji w zakresie rozliczenia finansowego tych dotacji. 

2) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2015. 
3) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 
4) ustalenia stawek opłat za wywóz nieczystości płynnych oraz za korzystanie z 

przydomowych oczyszczalni ścieków przy budynkach stanowiących mieszkaniowy 
zasób gminy Dobromierz w 2016 r. 

5) powołania stałej Gminnej Komisji Likwidacyjnej środków majątkowych Gminy 
Dobromierz. 

6) ustalenia zakładowej normy zużycia paliwa dla ciągnika marki ,,FENDT” numer 
rejestracyjny DSW 7G56, dla ciągnika marki ,,NEW HOLLAND” numer 
rejestracyjny DSW 52RU oraz koparko-ładowarki marki ,,NEW HOLLAND”. 

7) zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy 
Dobromierz. 

8) zmiany Zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli 
dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy Dobromierz. 

9) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy 
Dobromierz z zakresu kultury fizycznej oraz organizowania festiwali, przeglądów, 
spektakli: teatralnych, literackich, muzycznych i filmowych w 2016 r. 

10) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016. 
 
Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1) 17 grudnia 2015 r. w spotkaniu opłatkowym gminy Marcinowice. 
2) 18 grudnia 2015 r. w spotkaniu świątecznym gminy Świdnica. 
3) 18 grudnia 2015 r. w Jasełkach zorganizowanych przez Szkołę Podstawową w 

Dobromierzu. 
4) 19 grudnia 2015 r. w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez Zarząd Gminny 

Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Dobromierzu. 
5) 21 grudnia 2015 r. w XVI Gali Bożonarodzeniowej w Świdnicy. 
6) 22 grudnia 2015 r. w dorocznym przedświątecznym spotkaniu opłatkowym w 

Świdnickiej Kurii Biskupa w Świdnicy. 
7) 28 grudnia 2015 r. w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Szlakiem Granitu”. 
8) 29 grudnia 2015 r. w spotkaniu noworocznym gminy Strzegom. 
9) 9 stycznia br. w Spotkaniu Opłatkowym zorganizowanym przez radnych, sołtysa i 

radę sołecką z Dobromierza. 
10) 16 stycznia br. w Spotkaniu Opłatkowym w Dzierzkowie. 
11) 17 stycznia br. w Wieczorze Kolęd w Szymanowie. 

 



W ramach bieżących zadań: 
1) w dniu 30 grudnia 2015 r. zorganizowano Spotkanie Noworoczne w świetlicy 

wiejskiej w Dzierzkowie. 
2) współorganizowano V Koncert Kolęd w kościele p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła  

w Dobromierzu, na którym wystąpił Zespół Skaldowie. 
3) gmina przygotowuje się do złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie prac 

polegających na demontażu, zbieraniu, transportowaniu i utylizacji azbestu z posesji 
mieszkańców w 2016 r.  

4) Zespół Szkół w Roztoce, przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i 
Rekreacji oraz pozostałymi placówkami oświatowymi z zorganizowały 24. Wielki 
Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy w świetlicy wiejskiej w Roztoce. 

5) zarządzone zostały wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Dobromierz. 
6) ogłoszony został Otwarty Konkurs Ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych z 

zakresu kultury fizycznej i sportu oraz organizowania festiwali, przeglądów i 
spektakli: teatralnych, literackich, muzycznych i filmowych w 2016 roku. 

7) Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji przygotował dla dzieci i młodzieży 
ofertę zajęć podczas ferii zimowych. 

8) ogłoszono zapytanie ofertowe na projekt windy w Zespole Szkół w Roztoce. 
9) na bieżąco prowadzone są prace związane z zimowym utrzymaniem dróg. 

 
Do realizacji przyjęto uchwały z XIII sesji Rady Gminy Dobromierz w sprawie: 

1) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2015. 
2) ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015. 
3) przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 
4) budżetu Gminy Dobromierz na rok 2016. 
5) zmieniająca  uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobromierz 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2016 rok. 

6) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Dobromierz  
i nadania jej statutu. 

7) oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Dobromierz oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego na terenie gminy Dobromierz. 

8) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Dobromierz 
dla części 1B.  

9) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wsi 
Jaskulin. 

 

WÓJT 
      (-) Jerzy Ulbin 


