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Sprawozdanie 

z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 23 kwietnia do 8 czerwca 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 wysokości stypendium szkolnego przy zastosowaniu kryterium dochodu na 

osobę w rodzinie ucznia oraz warunków jakie powinno spełniać rozliczenie wydatków 

z tytułu przyznania stypendium szkolnego za okres od 01 stycznia 2016 r. do 30 

czerwca 2016 r. 

2) powołania zastępcy dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji  

w Dobromierzu. 

3) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016. 

4) zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku 

2016 przejściowego deficytu budżetowego. 

5) przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Lokalnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Dobromierz na lata 2016-2020. 

6) zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 

Gminy Dobromierz. 

7) przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Dobromierz za rok 2015. 

8) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016. 

9) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 4 lipca 

2016 r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości: 

- działka nr 445/1 o pow. 0,13 ha, obręb Kłaczyna, 

- działka nr 317/3 o pow. 0,21 ha, obręb Jugowa, 

- działka nr 317/2 o pow. 0,22 ha, obręb Jugowa, 

- działka nr 75/4 o pow. 0,06 ha, obręb Gniewków, 

oraz I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości: 

- działka nr 466 o pow. 0,38 ha, obręb Kłaczyna. 

10) zatwierdzenia nabywcy gruntu, działki nr 470/2 o powierzchni 0,0244 ha, położonej  

w Kłaczynie, zbytej w trybie ogłoszonego II przetargu ustnego nieograniczonego. 

 

Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1) 29 kwietnia br. w szkolnych obchodach Dnia Europejskiego w Zespole Szkół w 

Roztoce. 

2) 7 maja br. w jubileuszu 25-lecia kapłaństwa ks. Sylwestra Kawy i 50-lecia kapłaństwa 

ks. Stanisława Majchrzaka w Roztoce. 

3) 9 maja br. w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Gminie Dobromierz pod 

patronatem posłanki na Sejm RP Moniki Wielichowskiej w Szkole Podstawowej im. 

Jana Brzechwy w Dobromierzu. 

4) 12 maja br. w obchodach Dnia Patrona w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza  

w Roztoce. 

5) 13 maja br. w obchodach Dnia Europejskiego w Szkole Podstawowej w Gniewkowie. 

6) 16-20 maja br. w szkoleniu „Rola Powiatowej Rady Zatrudnienia w kształtowaniu 

programów rynku pracy: strategia rozwiązywania problemów lokalnego rynku pracy, 
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wpływ na adekwatną do potrzeb rynku pracy strukturę kształcenia zawodowego  

i podaż zawodów deficytowych. Informacja o Krajowym Funduszu Szkoleniowym”. 

7) 25 maja br. w akademii z okazji „Dnia Strażaka” w Świdnicy. 

8) 1 czerwca br. w Gminnym Dniu Dziecka w Roztoce. 

9) 1 czerwca br. w Dolnośląskim Konwencie Samorządowców „Samorząd XXI wieku” 

w Lubinie. 

10) 3 czerwca br. w otwarciu stadionów w Strzegomiu. 

11) 3 czerwca br. w Turnieju Samorządowców na Kompleksie Boisk Sportowych Orlik  

w Roztoce. 

12) 5 czerwca br. w Koncercie Zespołu Śląsk z okazji Dania Samorządu Terytorialnego. 

13) 6 czerwca 2016 r. w spotkaniu roboczym szefów gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej  

w Marcinowicach. 

 

W ramach bieżących zadań:  

1) pod koniec kwietnia w Dobromierzu odbyła się kolejna giełda pracy, na której ofertę 

zatrudnienia dla mieszkańców gminy przedstawiła firma Dr Schneider Automotive 

Polska Sp. z o.o., firma specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości wyrobów  

z tworzyw sztucznych dla przemysłu motoryzacyjnego.  

2) dyrektorzy szkół w Gniewkowie i Roztoce w trosce o zdrowe nawyki żywieniowe 

uczniów zaangażowali się w akcję "Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie 

producentów owoców i warzyw", koordynowaną przez Agencję Rynku Rolnego, 

której zadaniem jest spożytkowanie produktów wycofanych z rynku w związku  

z rosyjskim embargiem. 

3) wykonano nawierzchnię drogi dojazdowej do boiska sportowego w Kłaczynie. Zakres 

wykonanych prac obejmował m.in. odhumusowanie, wykop, wywóz urobku oraz 

wyrównanie podłoża, a także ułożenie drogi dojazdowej z kostki betonowej wraz  

z obrzeżami betonowymi. 

4) w związku z przygotowaniami do wrześniowych finałów Dolnośląskich Biegów 

Przełajowych, których organizatorem jest Zespół Szkół w Roztoce, patron medialny 

portal TreningBiegacza.pl, zadbał nie tylko o nagłośnienie wydarzenia, ale również o 

doposażenie Zespołu Szkół w Roztoce. Przeszło 3 tys. złotych wyniosło 

dofinansowanie w wyniku współpracy, jaką nawiązał portal TreningBiegacza.pl ze 

sklepem sportowym Decathlon. 

5) z okazji Dnia Ziemi, Koło Ekologiczne działające przy Zespole Szkół im.  

H. Sienkiewicza w Roztoce zorganizowało międzyszkolny Turniej Wiedzy 

Ekologicznej dla uczniów z klas V-VI, który odbył się 27 kwietnia br. 

6) 28 kwietnia br. odbyła się II sesja Młodzieżowej Rady Gminy Dobromierz. 

7) 5 maja 2016 r. w sali ślubów Urzędu Gminy Dobromierz odbyło się spotkanie w 

sprawie opracowywanych przez Wrocławskie Biuro Urbanistyki we Wrocławiu 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – mpzp, dla obrębów 

Czernica, Gniewków, Roztoka, Szymanów, Dobromierz obszar 1A (teren 

Dobromierza, Serwinowa, Bronówka) i 1C (teren znajdujący się pomiędzy tamą, 

drogą krajową nr 34 i rzeką Strzegomką) oraz aktualnie opracowywanych 

jednostkowych zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Dobromierz. 

8) 9 maja br. w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce odbył się apel  

z okazji 71. rocznicy zakończenia II wojny światowej, podczas którego uczniowie 

przypomnieli najważniejsze fakty z historii, a także zaprezentowali krótkie scenki oraz 

piosenki patriotyczne. 
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9) 12 maja br. społeczność Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce 

świętowała Dzień Patrona. 

10) 13 maja br. mieszkanki gminy Dobromierz mogły poddać się bezpłatnym, 

profilaktycznym badaniom mammograficznym.  

11) uzyskano wsparcie finansowe na zakup książek do bibliotek szkolnych w Gniewkowie 

i Dobromierzu w ramach programu wieloletniego Priorytet 3 "Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa". Ponadto na trwający rok szkolny, Wojewoda Dolnośląski, 

udzielił gminie dotacji w kwocie 3900 zł również na zakup książek niebędących 

podręcznikami do bibliotek szkolnych. Dofinansowanie w ramach Rządowego 

Programu pn. "Książki naszych marzeń" otrzymały wszystkie szkoły podstawowe z 

terenu naszej gminy. Łącznie placówki na zakup pozycji wydały prawie 5 tys. zł. 

12) 17 maja br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu dokonał wypłat 

świadczeń wychowawczych należnych za maj, przyznanych w ramach Programu 

Rodzina 500 plus. 

13) 20 maja br. przy Zespole Szkół w Roztoce odbyła się kolejna Edycja Polska Biega. 

Organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu oraz 

Zespół Szkół w Roztoce.  

14) 23 maja br. w Szkole Podstawowej w Dobromierzu odbyła się I edycja Gminnego 

Konkursu Języka Angielskiego adresowanego do uczniów klas IV szkół 

podstawowych w Gminie Dobromierz. 

15) Gmina Dobromierz zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 

otrzyma dofinansowanie na realizację remontu trzech dróg transportu rolnego – 

Jugowa, Kłaczyna, Szymanów-Siodłkowice. 

16) trwają prace związane z budową sceny w Parku w Dobromierzu – etap I. 

17) rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z 

terenu gminy Dobromierz. 

18) 31 maja br. odbyła się narada z sołtysami. 

19) Wójt Gminy Dobromierz ustalił miesięczną wysokość stypendium szkolnego za okres 

od 01 stycznia do 30 czerwca 2016 r. Stypendia szkolne zostaną wypłacone w dniu 20 

czerwca 2016 r. 

20) 45 dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Dobromierz od początku czerwca 

uczestniczy w projekcie nauki pływania dla klas I-III na basenie ,,Słowianka" w 

Jaworze w ramach programu ,,Umiem Pływać".  

21) zorganizowano Gminny Dzień Dziecka dla dzieci szkół podstawowych na Orliku w 

Roztoce, dla gimnazjalistów w Zespole Szkół w Roztoce. 

22) 19 czerwca 2016 r. w Szkole Podstawowej w Dobromierzu odbył się Gminny Konkurs 

Matematyczny „Potyczki z Tabliczką Mnożenia”. W potyczkach z tabliczką mnożenia 

wzięli udział uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych z Gniewkowa, Roztoki i 

Dobromierza.  

23) dostarczono zagęszczarkę dwukierunkową. 

24) zakupiono sprzęt kuchenny do świetlic wiejskich w Gniewkowie, Borowie i Czernicy 

w ramach funduszu sołeckiego. 

25) usunięto usterki na dachu ośrodka zdrowia w Dobromierzu. 

26) rozstrzygnięto IV Edycję Konkursu Plastycznego zorganizowanego przez GOKSiR 

„Zostań Młodym Wójtem Gminy Dobromierz”, którą wygrała Alicja Kawińska  

z Dobromierza. 

27) odmalowano przejścia dla pieszych w Dobromierzu na ul. Kościuszki, Chrobrego  

i Podgórnej. 

28) wykonano 125 m przyłącza wodociągowego do działki zamieszkałej w Bronowie. 
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29) trwa wykaszanie poboczy dróg gminnych oraz terenów użyteczności publicznej. 

30) na bieżąco usuwane są awarie wodociągowe oraz wymiana zużytych wodomierzy. 

31) zakończono remont remizy w Jugowej. 

32) dokonano nasadzeń letnich kwiatów. 

 

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

1) przystąpienia Gminy Dobromierz do Porozumienia na rzecz realizacji projektu pod 

nazwą „Szlak Kamienia”. 

2) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016. 

3) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku. 

4) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie 

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dobromierz na okres od 

dnia 1.07.2016 r. do dnia 30.06.2017 r. 

5) ustalenia stawki dopłaty do ceny za odbiór ścieków odprowadzanych z terenu gminy 

Dobromierz poprzez sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w 

Serwinowie. 

6) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobromierz dla części terenu we wsi 

Czernica. 

 

 

WÓJT 

     (-) Jerzy Ulbin 


