
Sprawozdanie
z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym

tj. od 17 marca do 22 kwietnia 2016 r.

Wysoka Rado! 
Szanowni Państwo! 

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

W okresie sprawozdawczym wydałem 15 zarządzeń w sprawie: 
1) ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Dobromierz.

2) zatwierdzenia nabywcy gruntu zabudowanego, działka nr 86/8 o powierzchni 0,0038 
ha,  położonej  w  Kłaczynie,  zbytej  w  trybie  ogłoszonego  I  przetargu  ustnego 
nieograniczonego.

3) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016.
4) przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobromierz i informacji o 

stanie mienia za rok 2015.
5) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016.
6) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz.
7) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016.
8) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016.
9) Polityki Antykorupcyjnej w Urzędzie Gminy Dobromierz.
10) zatwierdzenia sprawozdania finansowego GOKSiR w Dobromierzu za rok 2015.
11) ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości rolnej, działka nr 123 o pow. 0,62 ha, obręb 

Borów i nieruchomości niezabudowanej, działka nr 470/2 o pow. 0,0244 ha, obręb 
Kłaczyna dla przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego.

12) ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej, działka nr 204 o pow. 1,05 ha, 
obręb Pietrzyków, dla przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego.

13) powołania  komisji  przetargowej  i  ustalenia  warunków przeprowadzenia  w dniu 31 
maja  2016  r.  III  przetargu  ustnego  nieograniczonego  na  sprzedaż  nieruchomości 
zabudowanej, działka nr 204 o pow. 1,05 ha, położonej w Pietrzykowie.

14) powołania  komisji  przetargowej  i  ustalenia  warunków przeprowadzenia  w dniu 31 
maja  2016  r.  II  przetargu  ustnego  nieograniczonego  na  sprzedaż  nieruchomości: 
-działka nr 470/2 o pow. 0,0244 ha, obręb Kłaczyna,    
-działka gruntu nr 123 o pow. 0,62 ha, obręb Borów.

15) powołania  komisji  przetargowej  i  ustalenia  warunków przeprowadzenia  w dniu 31 
maja  2016  r.  I  przetargu  ustnego  nieograniczonego  na  sprzedaż  nieruchomości 
zabudowanej, działka nr 205 o pow.0,1912 ha, położona w Pietrzykowie.

Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.:
1) 23 marca br. w Dolnośląskim Kongresie Samorządowym organizowanym przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu.
2) 31 marca br. w konferencji Pracowania Miast, finał edycji 2015 w Wałbrzychu.
3) 6 kwietnia br. w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Świdnicy.
4) 13 kwietnia br. w spotkaniu w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – 

Polska, którego celem jest utworzenie ,,Szlaku Kamienia”, obejmującego obszar od 
Hořic (miasta kamiennego piękna), poprzez okolice Zvičiny, Dobromierz, Świdnicę, 
aż do Strzegomia (Granitowego Serca Polski).

5) 18  kwietnia  br.  w  XXX  Zgromadzeniu  Ogólnym  Związku  Gmin  Wiejskich 
Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.
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6) 19 kwietnia br. w „Dolnośląskim Projekcie wsparcia JST w pozyskiwaniu i obsłudze 
inwestorów”  cz.  II,  zorganizowanym  przez  Dolnośląską  Agencję  Współpracy 
Gospodarczej i Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych we Wrocławiu.

7) 20 kwietnia br. w spotkaniu z przedstawicielami Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu w celu omówienia projektu utworzenia ścieżki turystycznej.

W ramach bieżących zadań: 
1) rozstrzygnięto  Gminny  Konkursu  na  Ozdobę  Wielkanocną,  który  został 

zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu.
2) dokonano  nasadzeń  wiosennych  kwiatów,  na  bieżąco  prowadzone  są  prace 

porządkowe i pielęgnacyjne.
3) 22 marca br. 6 reprezentantów ze szkół działających na terenie Gminy Dobromierz 

wzięło udział w etapie powiatowym XXI Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego 
Pegazik w Świdnickim Ośrodku Kultury. 

4) z okazji Świąt Wielkanocnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu 
przygotował  dla  swoich  podopiecznych,  oprócz  wsparcia  finansowego,  również 
paczki żywnościowe. Pomocą objęto 160 rodzin.

5) 30 marca br. odbył się powiatowy konkurs wiedzy „Arsenał Pamięci”, organizowany 
przez Komendę Hufca ZHP im. Szarych Szeregów w Świdnicy, na temat historii II 
wojny  światowej  oraz  najsłynniejszej  książki  z  czasów  okupacji  –  „Kamieni  na 
szaniec” Aleksandra Kamińskiego. Reprezentacja Gimnazjum Gminnego w Roztoce 
zajęła I miejsce. 

6) Gmina Dobromierz kolejny już raz zdecydowała o sfinansowaniu szczepień przeciw 
wirusowi  brodawczaka  ludzkiego  (HPV),  odpowiedzialnego  za  powstawanie  raka 
szyjki macicy. Pierwszą z trzech dawek szczepionki podano 16 młodym mieszkankom 
gminy na początku kwietnia.

7) ogłoszono  zapytanie  ofertowe  na  “Dostawę  i  montaż  placu  zabaw  oraz  siłowni 
zewnętrznej  na  plac  przy  świetlicy  wiejskiej  przy  boisku  sportowym  “Orlik”  w 
Roztoce”.

8) ogłoszono  zapytanie  ofertowe  na  świadczenie  usług  kominiarskich  w  budynkach 
stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dobromierz

9) ogłoszono  zapytanie  ofertowe  na  “Zakup  zagęszczarki  dwukierunkowej  w  formie 
leasingu operacyjnego.

10) ogłoszono  zapytanie  ofertowe  na  “Dostawę  i  montaż  okien  w  mieszkaniach 
komunalnych na terenie Gminy Dobromierz.

11) ogłoszono  zapytanie  ofertowe  na  “Zakup  samochodu  dostawczego  typu  VAN  w 
formie leasingu operacyjnego.

12) uzupełniono zadaszenie nad drzwiami wejściowymi do szatni na Kompleksie Boisk 
Sportowych Orlik w Roztoce.

13) w ramach współpracy z fundacją SEMPER AVANTI z Wrocławia, odbyło się czwarte 
szkolenie Młodzieżowej Rady Gminy Dobromierz. Młodzi radni wzięli również udział 
w konferencji Forum 2.9 realizowanej w ramach projektu „Dolnośląski Mechanizm 
Partycypacji Młodzieży” we Wrocławiu.  Ponadto w dniach od 5 do 10 kwietnia br. 
przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Dobromierz, Paweł Hubar uczestniczył w 
wizycie studyjnej w Norwegii w miejscowości Visnes.

14) od  1  kwietnia  2016  r.  można  składać  wypełnione  wnioski  o  świadczenie 
wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+.

15) 11  kwietnia  br.  podpisane  zostało  porozumienie  z  Komendantem  Powiatowym 
Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy Tomaszem Szuszwalakiem, umożliwiające 
włączenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztoce do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. 

16) w  związku  z  przystąpieniem  do  opracowania  Lokalnego  Programu  Rewitalizacji 
Gminy Dobromierz na lata 2016-2020, opracowana została ankieta,  mająca na celu 
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poznanie  opinii  mieszkańców  na  temat  problemów  występujących  na  obszarze 
objętym programem.

17) 16  kwietnia  br.  Gminny  Ośrodek  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji  w  Dobromierzu 
zorganizował  w  świetlicy  wiejskiej  w  Gniewkowie  festiwal  pn.  ,,Dolny  Śląsk  na 
ludowo”.

18) trwają  prace  związane  z  wykonaniem  nawierzchni  drogi  dojazdowej  do  boiska 
sportowego w Kłaczynie wraz z odwodnieniem. 

19) 6  strażaków  OSP  Gminy  Dobromierz  wzięło  udział  w  szkoleniu  z  ratownictwa 
technicznego,  które  miało  miejsce  w  daniach  16-24  kwietnia  br.  w  Komendzie 
Powiatowej PSP w Świdnicy.

20) rozpoczęto prace związane z budową sceny w Parku Dobromierzu.

Do realizacji przyjęto uchwały z XVI sesji Rady Gminy Dobromierz w sprawie: 
1) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016.
2) zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na samochód typu van.
3) zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na zagęszczarkę dwukierunkową.
4) wyrażenia  zgody  na  włączenie  w  granice  Wałbrzyskiej  Specjalnej  Strefy 

Ekonomicznej „INVEST-PARK” – Podstrefa Dobromierz, działek o numerach 311/2; 
323/2; 324/3; 326/19; 326/21; 326/31 obręb Dobromierz.

5) zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  nadania  Statutu  Gminnemu  Ośrodkowi  Pomocy 
Społecznej w Dobromierzu.

6) zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  zatwierdzenia  „Sołeckiej  Strategii  Rozwoju  Wsi 
Jugowa”.

WÓJT
     (-) Jerzy Ulbin
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