
Sprawozdanie 

z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 13 do 20 grudnia 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) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016. 

2) ustalenia planu kontroli zarządczej na 2017 r. podległych i nadzorowanych przez Wójta 

Gminy Dobromierz jednostek organizacyjnych gminy oraz jednostek korzystających z 

dotacji w zakresie rozliczenia finansowego tych dotacji. 

Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1) 16 grudnia br. w uroczystej sesji Rady Gminy Marcinowice, na której został nadany herb 

Gminie Marcinowice oraz spotkaniu opłatkowym w Marcinowicach. 

2) 17 grudnia br. w spotkaniu opłatkowym ze strażakami Gminy Dobromierz w Dobromierzu. 

3) 19 grudnia br. w posiedzeniu Komitetu Sterującego ZIT AW w Zamku Książ. 

4) 20 grudnia br. w XVII edycji Gali Bożonarodzeniowej pod nazwą „Nasze zdrowe Boże 

Narodzenie” w Świdnicy. 

 

W ramach bieżących zadań:  

1) zbierane są oświadczenia – wstępne zgody właścicieli działek na przejście siecią główną 

kanalizacji sanitarnej – Aglomeracja Gniewków. 

2) otrzymano program funkcjonalno-użytkowy na budowę oczyszczalni ścieków w Czernicy 

dz. nr 145. 

3) otrzymano mapę do celów projektowych na potrzeby projektu przebudowy budynku przy 

Pl. Wolności 6 w Dobromierzu. 

4) wykonano przeglądy kominiarskie budynków komunalnych oraz budynków użyteczności 

publicznej. 

5) wykonane zostało przyłącze energetyczne pod budowę centrum kulturalno-rekreacyjnego w 

Jugowej. 

6) odkrzaczona została gminna droga transportu rolnego w Jaskulinie. 

7) na terenie całej gminy trwają prace porządkowe. 

8) na bieżąco prowadzone są prace związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych. 

9) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu rozpoczął dystrybucję paczek 

żywnościowych. 

10) 11 grudnia br. w świetlicy wiejskiej w Roztoce odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy, 

którego organizatorami byli: Fundacja Dobrego Startu - Małe Przedszkole z Roztoki i 

Dobromierza, Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Roztoce, Grupa Odnowy Wsi Roztoka, 

Sołtys i Rada Sołecka, Radni wsi Roztoka, Koło Gospodyń Wiejskich, Rada Parafialna, 

Strażacy z Roztoki oraz GOKSiR. 

 

Do realizacji przyjęto uchwały z XXIV sesji Rady Gminy Dobromierz w sprawie:  
1) przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 

2) budżetu Gminy Dobromierz na rok 2017. 

3) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Dobromierz na lata 2016 – 2020. 

 

WÓJT 

    (-) Jerzy Ulbin 


