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Sprawozdanie 

z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 31 marca do 25 kwietnia 2017 r. 

 

Wysoka Rado!  

Szanowni Państwo!  

Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu  

i gminnych jednostek organizacyjnych.  

 

W okresie sprawozdawczym wydałem 7 zarządzeń w sprawie:  

1) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2017. 

2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 

3) zatwierdzenia nabywcy nieruchomości zabudowanej, działka nr 470/3 o powierzchni 

0,1358 ha, położonej w Kłaczynie, zbytej w trybie ogłoszonego III przetargu ustnego 

nieograniczonego. 

4) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017. 

5) ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 

do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz do 

klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobromierz. 

6) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia 

w dniu 9 maja 2017 r. 

-I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 

budynkiem gospodarczym, o pow. 48 m2, działka nr 345/1 o pow. 0,0048 ha, 

położonej w Szymanowie, 

-I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, 

działka nr 115 o powierzchni 0,21 ha, obręb Borów, 

- I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, 

działka nr 21/2 o pow. 0,11 ha, obręb Bronów. 

7) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2017. 

Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1) 4 kwietnia br. w uroczystości związanej z Inauguracją Polsko-Czeskiego Roku 

Kulturalnego 2017 w Świdnicy. 

2) 12 kwietnia br. w III Dolnośląskim Kongresie Samorządowym organizowanym przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. 

3) 24-25 kwietnia br. w XXXI Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich 

Rzeczypospolitej Polskiej w Toruniu. 

 

W ramach bieżących zadań:  

1) trwają prace remontowe w lokalach mieszkaniowych, które wróciły do zasobu gminy. 

2) kwotą 170 tys. zł zostaną dodatkowo wsparte szkoły w Roztoce i Gniewkowie. 

Zadanie inwestycyjne pn. ,,Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu 

Szkół im. H. Sienkiewicza w Roztoce” będzie obejmować wymianę okien i drzwi. 

Natomiast w ramach modernizacji pomieszczeń w Szkole Podstawowej w 

Gniewkowie zostanie wydzielone dodatkowe pomieszczenie klasowe. 
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3) z okazji świąt Wielkanocnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował dla 

starszych i samotnych mieszkańców, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, 

paczki żywnościowe. Pomocą objęto 120 rodzin.  

4) 18 dziewczynek, urodzonych w 2006 roku zostało zaszczepionych pierwszą z trzech 

dawek szczepionki przeciwko wirusowi HPV wywołującemu raka szyjki macicy. 

5) wsparcie finansowe w kwocie 8 tys. na zakup książek do szkolnej biblioteki w 

Roztoce to wynik pozytywnej oceny wniosku złożonego pod koniec ubiegłego roku 

przez gminę Dobromierz w ramach programu wieloletniego Priorytet 3 ,,Narodowy 

Program Rozwoju Czytelnictwa”. 

6) trzy szkoły podstawowe z terenu gminy wyraziły chęć udziału w programie ,,Sprawny 

Dolnoślązaczek”, który finansowany jest z budżetu Województwa Dolnośląskiego, 

przy wsparciu jednostek samorządu terytorialnego. 

7) uczniowie gimnazjum gminnego w przyszłym roku będą kontynuować naukę języka 

angielskiego w ramach programu Youngster, dofinansowanego przez Europejski 

Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. 

8) rozpoczęto prace związane z ułożeniem kostki brukowej przed  świetlicą wiejską w 

Borowie w ramach funduszu sołeckiego. 

9) wyłoniono wykonawcę na modernizację nawierzchni sali gimnastycznej w Zespole 

Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce 

10) zakupiona została posypywarka T131 i wysięgnik wielofunkcyjny z głowicą tnącą. 

11) rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z 

terenu gminy. 

12) rozpoczęto akcję dot. dofinansowania kosztów budowy przydomowych oczyszczalni  

ścieków w miejscowościach nie objętych kanalizacją. 

13) Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu 

województwa pomocy finansowej na rekultywację drogi transportu rolnego w Roztoce 

na dz. nr 700. 

14) prowadzone są rozmowy i ostateczne uzgodnienia odnośnie współdziałania gminy i 

Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego przy budowie chodników przy drogach 

powiatowych w Dobromierzu i Roztoce. 

15) rozpoczęto łatanie ubytków na drogach gminnych. 

16) otrzymano z RDOŚ i Sanepidu pisma z brakiem przeciwskazań do budowy 

oczyszczalni ścieków w Czernicy co oznacza, że można wydać decyzję 

środowiskową. 

17) projekt kanalizacji Aglomeracji Gniewków przeszedł pierwszy etap ocen formalnej i 

został skierowany do drugiego etapu – oceny merytorycznej.  

18) do publicznego wglądu wyłożono projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obrębu Gniewków oraz projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla kopalni granitu „Gniewków I” – obszar planistyczny „B”. 

19) przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obrębu Jugowa i obrębu Pietrzyków. 

20) 22 kwietnia br. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu 

zorganizował w hali sportowej w Dobromierzu festiwal pn. ,,Dolny Śląsk na ludowo”. 

 

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

1) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę 

Dobromierz, do nowego ustroju szkolnego. 

2) ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Dobromierz. 
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3) określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół 

podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Dobromierz, dla 

kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły. 

4) określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających 

spełnianie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Dobromierz. 

5) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2017. 

6) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 

7) przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2017-2019. 

8) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobromierz w roku 2017. 

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

przy zabytku. 

10) wykupu 1/3 udziałów w nieruchomości zabudowanej, położonej na działkach nr 443/1 

o pow. 0,06 ha i nr 443/2 o pow. 0,52 ha, w Kłaczynie. 

11) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

12) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobromierz. 

 

 

 

 

WÓJT 

   (-) Jerzy Ulbin 


