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Sprawozdanie 
z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 25 lutego do 16 marca 2016 r. 
 

Wysoka Rado!  
Szanowni Państwo!  

Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu  
i gminnych jednostek organizacyjnych.  

 
W okresie sprawozdawczym wydałem 2 zarządzenia w sprawie:  

1) wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu 
świadczenia wychowawczego. 

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

1) 1 marca br. w X Gminnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega 
pożarom” w Gniewkowie. 

2) 3 marca br. w zebraniu wiejskim sołectwa Jugowa. 
3) 5-6 marca br. w spotkaniach zorganizowanych przez sołectwa z okazji Dania Kobiet. 
4) 14 marca br. we Wrocławiu w Dolnośląskiej debacie o edukacji pt. „Jak powinna być 

finansowana oświata w Polsce?”. 
 
W ramach bieżących zadań:  

1) 11 marca br. w Urzędzie Gminy Dobromierz, w ramach współpracy z fundacją 
SEMPER AVANTI z Wrocławia, odbyło się szkolenie Młodzieżowej Rady Gminy 
Dobromierz. Wdrożony cykl szkoleń ma na celu integrację młodych radnych oraz 
zapoznanie ich z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i zasadami panującymi w 
demokratycznym państwie. Podczas spotkania młodzi radni poza integracją, mogli 
obserwować pracę urzędników i funkcjonowanie Urzędu Gminy. 

2) wykonano prace korekcyjne drzew otaczających dobromierski rynek.  
3) przyjmowane są deklaracje uczestnictwa kandydatów na członków Zespołu ds. 

Rewitalizacji. 
4) od 1 marca, po zimowej przerwie, wznowiono działalność kompleksu boisk Orlik w 

Roztoce. 
5) ogłoszono zapytanie ofertowe na „Opracowanie projektu budowlanego windy 

zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Roztoce”. 
6) ogłoszono zapytania ofertowe na: „Organizację obozu rekreacyjnego z elementami 

żeglarstwa dla 20 osób młodzieży gimnazjalnej w wieku 13-16 lat” oraz „Organizację 
kolonii letniej w nadmorskiej miejscowości, do wyboru Mielno, Unieście, Dźwirzyno, 
Mrzeżyno, Pobierowo, Dziwnów, dla 50 osób - dzieci w wieku 7-12 lat”. 

7) trwa cykl zebrań rozliczeniowych wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy. 
8) w Rejonowym Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Świdnicy 

formalnie zarejestrowane zostało Koło Gospodyń Wiejskich w Dzierzkowie.  
 
Do realizacji przyjęto uchwały z XV sesji Rady Gminy Dobromierz w sprawie:  

1) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Gminy Dobromierz na 2016 rok. 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w Dobromierzu. 
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3) zmieniająca uchwałę  w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą 
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu i nadania jej statutu. 

4) zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi  Roztoka”. 
5) zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi  Szymanów i Siodłkowice”. 
6) ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas 

pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Dobromierz 
oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

7) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Dobromierz na 
lata 2014-2020. 

8) przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 
Dobromierz na lata 2016-2020. 

9) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej w Gminie Dobromierz. 

10) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla kopalni granitu „Gniewków I” – obszar planistyczny „B”. 

11) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobromierz w roku 2016.  

12) uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Dobromierz na lata 2016-2020. 

13) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016. 
14) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 

 
 

WÓJT 
       (-) Jerzy Ulbin 


