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Sprawozdanie 

z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 25 maja do 13 czerwca 2018 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) zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym 

dla głównego najemcy – Borów 44/6. 

2) zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym 

dla głównego najemcy – Pietrzyków 48/2. 

3) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2018. 

4) powołania komisji w celu odbioru końcowego prac budowlanych wykonywanych w 

ramach zadania pn.: ,,Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie”. 

5) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2018. 

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

indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego 

oraz zapewnienia środków czystości. 

7) gospodarki majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie. 

 

Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1) 26 maja br. w uroczystym otwarciu sceny w Dobromierzu. 

2) 28 maja br. w spotkaniu, którego celem było omówienie problemów związanych z 

zagospodarowaniem odpadów w regionie północno-centralnym w Udaninie. 

3) 29 maja br. w Akademii z okazji Dnia Strażaka w Świdnicy. 

4) 2 czerwca br. w uroczystym otwarciu świetlicy wiejskiej w Jaskulinie. 

5) 4 czerwca br. w XIII Międzyszkolnym konkursie o Gminie Dobromierz, którego 

organizatorem była Szkoła Podstawowa w Dobromierzu. 

6) 8 czerwca br. w II Sudeckim Kongresie Samorządowym w Lądku-Zdroju. 

7) 9 czerwca br. w Festynie Rodzinnym w Dzierzkowie. 

8) 12 czerwca br. w uroczystym apelu z okazji 15. Rocznicy nadania imienia w Szkole 

Podstawowej w Roztoce. 

 

W ramach bieżących zadań: 

1) kanalizacja Szymanów – ukończono 90% prac budowlanych, pozostało do położenia 

500m rurociągu. 

2) kanalizacja Czernica – prace budowlane powinny zostać zakończone do 30 czerwca. 

3) rozpoczynają się prace budowlane sieci kanalizacyjnej w Gniewkowie. 

4) oczekujemy na ostateczność decyzji pozwolenie na budowę kanalizacji w 

Dzierzkowie, wtedy będzie można rozpocząć prace. Przewidywany termin – koniec 

czerwca. 

5) trwają prace przy zadaniu pn. "Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego we wsi 

Jugowa" – wylano fundamenty, wznoszone są ściany. 

6) trwają ostateczne uzgodnienia formalne przed rozpoczęciem prac budowlanych 

oczyszczalni ścieków w Czernicy. Przewidywany termin rozpoczęcia prac – koniec 

czerwca br. 
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7)  odbyło się spotkanie Rady Budowy odnośnie budowy sieci kanalizacji Aglomeracji 

Gniewków oraz Szymanów. 

8) dostarczono mieszkańcom zawiadomienia o zmianie stawki za odbiór odpadów 

komunalnych oraz  harmonogramy wpłat.  

9) trwają prace porządkowe na terenie gminy. 

10) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziły taryfy dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy 

Dobromierz, które obowiązywać będą od 19 czerwca br. 

11) podpisano umowę na budowę chodnika w Dobromierzu. 

12) zorganizowano Gminny Dzień Dziecka dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum 

na Orliku w Roztoce.  

13) rozstrzygnięto kolejną Edycję Konkursu Plastycznego zorganizowanego przez 

GOKSiR „Zostań Młodym Wójtem Gminy Dobromierz”, którą wygrała Alicja Starak 

ze Szkoły Podstawowej w Dobromierzu. 

14) ogłoszono zapytanie ofertowe na „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w 

Gminie Dobromierz”. 

15) trwają prace remontowe w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji. 

16) pozytywnie oceniono wniosek Gminy Dobromierz w ramach Rządowego programu 

rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 ,,Aktywna Tablica”. 

Pozyskane środki finansowe w wysokości 14 tys. zł zostaną przeznaczone na zakup 

dwóch interaktywnych monitorów dotykowych dla Szkoły Podstawowej im. Jana 

Brzechwy w Dobromierzu. 

17) Wójt Jerzy Ulbin, na zaproszenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego 

Przybylskiego oraz Wicemarszałek Iwony Krawczyk, odebrał promesę w wysokości 

100 tys. zł na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Dolnośląskiego 

Funduszu Pomocy Rozwojowej 2018. Środki finansowe zostaną przeznaczone na 

zadanie pn. ,,Budowa hali sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej im. 

Janusza Korczaka w Gniewkowie”. 

18) Ministerstwo Sportu i Turystyki rozstrzygnęło konkurs pn. Otwarte Strefy Aktywności 

OSA 2018. Gmina Dobromierz figuruje na liście rankingowej do dofinansowania w 

kwocie 22 tys. zł na budowę siłowni plenerowej i strefy relaksu w Borowie. 

Inwestycja obejmuje siłownię zewnętrzną składającą się z sześciu urządzeń (10 

stanowisk do ćwiczeń): wyciskanie+wyciąg, wioślarz, odwodziciel+steper, 

wahadło+biegacz, orbitrek i motyl integracyjny, umożliwiający ćwiczenia również 

osobom na wózkach inwalidzkich. W ramach strefy relaksu na placu przy świetlicy 

wiejskiej pojawią się: stół do tenisa, stół do piłkarzyków, ławki, kosze na śmieci i 

stojak na rowery.  

19) trwają zajęcia pływania w ramach programu ,,Umiem pływać”. 

20) przygotowujemy się do złożenia wniosku edukacyjnego w ramach działania 10.2 

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, 

gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, RPO 

Dolnośląskiego dla szkół podstawowych w Dobromierzu, Roztoce i Gniewkowie. 

 

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

1) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu 

Bronów. 

2) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu 

Czernica dla części 1A. 
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3) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu 

Dobromierz dla części 1A. 

4) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu 

Dobromierz dla części 1 C. 

5) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Szymanów. 

6) zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Dobromierz”.  

7) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Jaskulin. 

8) nieodpłatnego przejęcia od Polskich Kolei Państwowych S.A., do zasobów Gminy 

Dobromierz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej geodezyjnie 

jako działka nr 66/1 o pow. 0,2157 ha położonej w obrębie 0001 Borów wraz z 

prawem własności zabudowy. 

9) ustalenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

obszarze Gminy Dobromierz. 

10) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2018.  

11) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. 
 

WÓJT 

    (-) Jerzy Ulbin 


