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Sprawozdanie 

z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 21 września do 25 października 2016 r. 

 

Wysoka Rado!  

Szanowni Państwo!  

Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu  

i gminnych jednostek organizacyjnych.  

 

W okresie sprawozdawczym wydałem 11 zarządzeń w sprawie:  

1) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu  

4 października 2016 r: 

-I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż gruntu, działki nr 123 o pow. 0,62 ha, 

obręb Borów, 

-II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż gruntu, działki nr 619/7 o pow. 0,30 

ha, obręb Kłaczyna, 

-I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 168/2 o pow. 0,12 ha  

i działki nr 168/3 o pow. 0,1342 ha, obręb Gniewków. 

2) wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem 

Informatycznym. 

3) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016. 

4) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 

5) przeprowadzenia konsultacji Programu Współpracy Gminy Dobromierz  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2017 rok. 

6) zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym 

dla głównego najemcy. 

7) zatwierdzenia nabywców działki nr 75/4 o powierzchni 0,06 ha, położonej  

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

8) zatwierdzenia nabywcy działki nr 619/7 o powierzchni 0,30 ha, położonej  

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

9) zatwierdzenia nabywcy działki nr 168/2 o pow. 0,12 ha i działki nr 168/3 o pow. 

0,1342 ha, położonych w Gniewkowie, zbytych w trybie ogłoszonego I przetargu 

ustnego nieograniczonego. 

10) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016. 

11) zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia tabeli norm przydziału środków ochrony 

indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego 

oraz zapewnienia środków czystości. 

 

Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1) 21 września br. w międzyreligijnym spotkaniu z Jego Świątobliwością Dalajlama XIV 

w Kościele Pokoju w Świdnicy. 

2) 22 września br. w Finale Dolnośląskich Jesiennych Biegów Przełajowych w Roztoce. 

3) 11 października br. w zebraniu wiejskim w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w 

Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie oraz oczyszczalni ścieków w Czernicy. 

4) 12 października br. w II Dolnośląskim Kongresie Samorządowym organizowanym 

przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. 

5) 13 października br. w obchodach Dania Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej 

im. Jana Brzechwy w Dobromierzu. 
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6) 19 października br. w posiedzeniu Komitetu Sterującego ZIT Aglomeracji 

Wałbrzyskiej w Krzeszowie. 

7) 21 października br. w uroczystości pasowania na Przedszkolaka w Punkcie 

Przedszkolnym Roztoka I i II. 

8) 22 października br. w Dniu Odnowy Wsi Gminy Dobromierz oraz 10-leciu świetlicy 

wiejskiej w Dzierzkowie. 

9) 23 października br. w uroczystości z okazji obchodów 70-lecia utworzenia w Roztoce 

struktur Ochotniczej Straży Pożarnej oraz przekazania dla Jednostki Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Roztoce sztandaru. 

10) 24 października br. w spotkaniach z projektantem sieci kanalizacyjnej w Czernicy  

i Gniewkowie. 

 

W ramach bieżących zadań:  

1) 26 września br. odbyły się bezpłatne warsztaty dla potencjalnych beneficjentów z 

gminy, dotyczące wsparcia w ramach nowego okresu programowania PROW 2014-

2020 w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. 

2) od 26 września br. wznowiono prace świetlic środowiskowych. Aby dostosować się 

do potrzeb dzieci i młodzieży, pilotażowo wprowadzono nową ofertę zajęć. Polega 

ona na uruchomieniu świetlic środowiskowych przy Szkole Podstawowej  

w Dobromierzu i Zespole Szkół w Roztoce.  

3) od 1 października br. nastąpiła zmiana godzin pracy Urzędu Gminy Dobromierz -  

w każdy wtorek Urząd (w tym również kasa) jest czynny od godz. 7:00 do godz. 

16.00, natomiast w pozostałe dni tygodnia czas pracy nie uległ zmianie i Urząd będzie 

czynny w poniedziałek, środę, czwartek i piątek od godz. 7.00 do godz. 15.00. 

4) Urząd Gminy Dobromierz jak każdego roku aktywnie współpracuje z Powiatowym 

Urzędem Pracy w Świdnicy, obejmując bezrobotnych z terenu gminy różnymi 

formami aktywizacji - roboty publiczne, prace społecznie użyteczne oraz staże 

absolwenckie. 

5) zorganizowano I Gminny Konkursu z języka angielskiego, który odbył się w Szkole 

Podstawowej w Gniewkowie. 

6) zakończono prace związane z przebudową chodnika do świetlicy wiejskiej, placu 

zabaw i boiska w Dzierzkowie wraz z oświetleniem solarnym. 

7) w ramach środków z funduszu sołeckiego odświeżona i doposażona została świetlica 

wiejska w Dzierzkowie oraz zakupiono i zamontowano garaż blaszany. Ponadto 

utworzono przejście dla pieszych od strony boiska do drogi gminnej wzdłuż Nysy 

Szalonej.  

8) zakupiono zmywarkę do Szymanowa – środki funduszu sołeckiego. 

9) odświeżono 2 przystanki autobusowe w Dzierzkowie i Gniewkowie, 1 w Jugowej,  

1 w Roztoce. 

10) odkrzaczona została droga gminna biegnąca przez Pietrzyków. 

11) przycięte zostały gałęzie drzew wzdłuż drogi gminnej od posesji nr 17 do 27  

w Dzierzkowie. 

12) przeprowadzono konsultacje Programu Współpracy Gminy Dobromierz  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2017 rok. 

13) 19 października br. 12 dziewczynek z rocznika 2005 zostało zaszczepionych III dawką 

szczepionki przeciwko wirusowi HPV. 

14) wykonano zewnętrzne prace remontowo – konserwacyjne budynku remizy w Roztoce. 
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15) ekipa techniczna Urzędu Gminy Dobromierz wykonała prace porządkowe na rzece 

Strzegomce w Serwinowie, od wiaduktu w kierunku centrum miejscowości.  

16) trwają prace związane z adaptacją pomieszczeń użytkowych na lokale mieszkalne  

w Dobromierzu Pl. Wolności 7. 

17) na bieżąco usuwane są usterki na wodociągu i kanalizacji oraz wymieniane są 

wodomierze, które straciły legalizację bądź są uszkodzone. 

18) uzyskano pozwolenie na budowę dla świetlicy wiejskiej w Jugowej. 

19) wykonano odwodnienie drogi gminnej w Jaskulinie – koryta betonowe oraz 

wyremontowano wjazd na drogę transportu rolnego, działka 349, przylegająca do 

działki 350. 

20) Gmina otrzymała dotację w kwocie 17.172,85 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska na usuwanie wyrobów zawierających azbest. 

21) podpisana została umowa z wykonawcą na realizację inwestycji pn. Przebudowa dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Jugowa i Kłaczyna. 

22) trwają prace nad realizacją zadania inwestycyjnego przebudowa drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych w miejscowości Szymanów przysiółek Siodłkowice. 

23) trwają prace polegające na zmianie organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Kościelnej z 

drogą powiatową nr 2793 w Dobromierzu pod kątem utworzenia parkingu. 

24) zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym trwa kolejny etap 

polegający na możliwości składania uwag do projektów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego dla Roztoki, Bronowa i Dobromierza 1A. 

25) ogłoszono zapytanie ofertowe na dostawę książek do biblioteki szkolnej w budynku 

Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie w ramach Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

26) ogłoszono zapytania ofertowe na dostawę oleju opałowego lekkiego zgodnego z 

Polską Normą PN-C-96024:2011 do kotłowni w budynku Zespołu Szkół im. H. 

Sienkiewicza w Roztoce oraz na dostawę oleju opałowego lekkiego zgodnego z 

Polska Normą PN-C-96024:2011 do kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej im. 

Janusza Korczaka w Gniewkowie. 

27) trwają prace planistyczne nad budżetem gminy na rok 2017. 

 

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

1) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016. 

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

przy zabytku. 

3) zaliczenia odcinka drogi powiatowej nr 2916 D do kategorii dróg gminnych. 

4) przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobromierz na lata 2016 – 

2020. 

 

 

WÓJT 

    (-) Jerzy Ulbin 


