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Sprawozdanie 
z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 14 do 28 czerwca 2018 r. 
 

Wysoka Rado! 
Szanowni Państwo! 
Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu i gminnych 
jednostek organizacyjnych. 
 
W okresie sprawozdawczym wydałem 3 zarządzenia w sprawie: 

1) powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania 
Budowa pompowni wody dla części wsi Jaskulin w ramach zadania pod nazwą 
„Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jaskulin”. 

2) powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania 
„Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we wsi Jugowa, Gmina Dobromierz – II 
Etap”. 

3) powołania komisji w celu odbioru częściowego prac budowlanych wykonywanych w 
ramach zadania pn.: ,,Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Dobromierzu” w części nr 1, realizowanego na podstawie 
umowy nr 251.2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. 
 

Podczas mojej nieobecności Zastępca Wójta oraz Sekretarz Gminy w moim imieniu 
uczestniczyli w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1) 18-19 czerwca br. w XVIII Kongresie Gmin Wiejskich w ramach którego odbyło się 
XXXII Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej i 
uroczystości związane z 25 – leciem reaktywacji Związku w Poznaniu. 

2) 19 czerwca br. w spotkaniu Sygnatariuszy Deklaracji Sudeckiej i Porozumienia 
Sudety 2030 z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i 
Miejskiej Komisji Europejskiej (DG REGIO) w Starej Kopalni w Wałbrzychu.  
Uczestnicy spotkania dyskutowali o dotychczasowym wykorzystaniu środków 
unijnych w ramach funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
Aglomeracji  Wałbrzyskiej i Jeleniogórskiej, perspektywach wsparcia finansowego dla 
obu regionów w ramach polityki spójności prowadzonej przez Komisję Europejską po 
2020 roku oraz o stale powiększającym się dystansie południa Dolnego Śląska wobec 
szybciej rozwijających się regionów w Polsce i północy Dolnego Śląska. 

3) 21 czerwca br. w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2017/2018 klas 
gimnazjalnych w Szkole Podstawowej w Roztoce. 

4) 22 czerwca br. w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2017/2018 w Szkole 
Podstawowej w Roztoce. 

5) 27 czerwca br. w  Walnym Zebraniu Członków  Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Szlakiem Granitu” w Kostomłotach. 

6) 28 czerwca br. w uroczystości zakończenia roku przedszkolnego 2017/2018 w 
Dobromierzu. 

 
W ramach bieżących zadań: 

1) ogłoszono przetarg na budowę pompowni wody dla części wsi Jaskulin w ramach 
zadania pod nazwą „Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jaskulin”. 

2) ogłoszono przetarg na zadanie pn. Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we 
wsi Jugowa, Gmina Dobromierz – II Etap w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
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wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” w ramach działania „Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER” objętego PROW na lata 2014 – 2020. 

3) jedenastolatkom podano kolejną dawkę szczepionki przeciwko wirusowi HPV, 
wywołującemu raka szyjki macicy. 

4) w dniach 16 - 17 czerwca br. na kompleksie boisk sportowych Orlik w Roztoce odbył 
się II Charytatywny Turniej Piłki Nożnej "Pomagamy Oliwce". Organizatorem 
turnieju był Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu, pod 
patronatem Wójta Gminy Dobromierz oraz Okręgowego Związku Piłki Nożnej w 
Wałbrzychu.  

5) od 27 czerwca do 4 lipca br. uczniowie wypoczywają na kolonii letniej w Polańczyku. 
6) przyjmowane są wnioski producentów rolnych z prośbą o oszacowanie szkód w 

gospodarstwach spowodowanych suszą.  
7) podpisano aneks do umowy o dofinansowanie budowy kanalizacji w Aglomeracji 

Gniewków, który umożliwia zakwalifikowanie części VAT-u do dofinansowania. 
8) dobiegają końca prace przy kanalizacji w Szymanowie. 
9) rozpoczęto budowę przyłączy kanalizacyjnych w Szymanowie. 
10) dobiega końca budowa kanalizacji w Czernicy. 15 czerwca br. rozpoczęto budowę 

sieci w Gniewkowie. Czekamy na ostateczność pozwolenia na budowę sieci w 
Dzierzkowie.  

11) wymieniono 2 pompy wody w ujęciach głębinowych. 
12) trwają prace remontowe w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji. W całości 

wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, częściowo wymieniono okna, 
rozpoczęto termomodernizację ścian zewnętrznych elewacji bocznej i tylnej. 
Wykonano część tynków wewnętrznych oraz większą część robót remontowych 
dachu. Zamontowano osprzęt i elementy montażowe do armatury. 

 
Do realizacji przyjęto uchwały z XLV sesji Rady Gminy Dobromierz w sprawie: 
1) uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Dobromierz". 
2) przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz”. 
3) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów w obrębie wsi Bronów. 
4) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów w obrębie wsi Dobromierz. 
5) ustalenia stawki dopłaty do ceny za odbiór ścieków odprowadzanych z terenu gminy 

Dobromierz poprzez sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w 
Serwinowie. 

6) ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, 
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobromierz. 

7) wynagrodzenia Wójta Gminy Dobromierz. 
8) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2018. 
9) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej. 
10) powołania doraźnej Komisji do spraw opracowania zmian w Statucie Gminy 

Dobromierz. 
WÓJT 

     (-) Jerzy Ulbin 


