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Sprawozdanie 

z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 14 września do  17 października 2018 r. 

 

Wysoka Rado! 

Szanowni Państwo! 

Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu i gminnych 

jednostek organizacyjnych. 

 

W okresie sprawozdawczym wydałem 13 zarządzeń w sprawie: 

1) zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym 

dla głównego najemcy – Gniewków 41/3. 

2) zatwierdzenia nabywcy nieruchomości rolnej, działka nr 149/6 o pow. 5,56 ha, 

położonej w Pietrzykowie. 

3) zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego. 

4) odwołania członka Zespołu interdyscyplinarnego. 

5) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 

6) zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

7) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2018. 

8) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 

9) wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w 

czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w 

wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. 

Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 

dzień 21 października 2018 roku. 

10) przeznaczenia do wydzierżawienia gruntów stanowiących mienie Gminy Dobromierz, 

ustalenia warunków i powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 8 października 

2018 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę: części działki nr 164/3 pow. 

1,10 ha położonej w Szymanowie. 

11) przeprowadzenia konsultacji Programu Współpracy Gminy Dobromierz z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2019 rok. 

12) powołania komisji w celu odbioru częściowego zadania pn. ,,Budowa oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Czernica, gmina Dobromierz, I Etap”, realizowanego na 

podstawie umowy nr 103.2018 z dnia 28 maja 2018 r. 

13) powołania komisji w celu odbioru końcowego 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. 

 

Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1) 14 września br. w zebraniu wiejskim w Szymanowie. 

2) 14 września br. w obchodach jubileuszu 5-lecia Stowarzyszenia ,,Aktywni Borów-

Dzierzków”. 

3) 17 września br. w zebraniu wiejskim w Pietrzykowie. 

4) 18 września br. w zebraniu wiejskim w Kłaczynie. 

5) 19 września br. w zebraniu wiejskim w Bronowie. 

6) 20 września br. w zebraniu wiejskim w Dzierzkowie. 

7) 12 września br. w zebraniu wiejskim w Borowie. 

8) 26 września br. w otwarciu Otwartej Strefy Aktywności w Borowie. 
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9) 5 października br. w uroczystym posiedzeniu Rad Gmin Powiatu Świdnickiego i Rady 

Powiatu Świdnickiego z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę 

w Świdnicy. 

10) 12 października br. w uroczystym apelu z okazji Święta Edukacji Narodowej w Szkole 

Podstawowej w Roztoce. 

11) 12 października br. w obchodach Dnia Edukacji Narodowej oraz uroczystym otwarciu 

Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu po remoncie. 

 

W ramach bieżących zadań: 

1) 15 września br. na boisku sportowym w Dobromierzu odbyły się Gminne Zawody 

Strażackie o "Puchar Wójta Gminy Dobromierz". 

2) 21 września br. w świetlicy wiejskiej w Roztoce odbyło się spotkanie informacyjne 

dotyczące rządowego programu ,,Czyste Powietrze”. 

3) odbył się cykl zebrań wiejskich w sprawie funduszu sołeckiego.  

4) z dniem 26 września br. wznowiono zajęcia w świetlicach środowiskowych w Szkołach 

Podstawowych w Roztoce i Dobromierzu oraz w świetlicach wiejskich w Kłaczynie, 

Gniewkowie,  Czernicy Borowie i Dzierzkowie. 

5) ogłoszone zostały konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt uchwały 

Rady Gminy Dobromierz w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy 

Dobromierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2019 rok. 

6) 26 września i 10 października br. odbyły się kolejne spotkania w sprawie stanu 

środowiska związanego z zapyleniem, hałasem, natężeniem ruchu ciężkich pojazdów i 

przerobem kamienia w miejscowości Borów. 

7) 28 września br. odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Dobromierz III 

kadencji. 

8) zorganizowana została zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz 

sprzętu AGD/RTV, pochodzących z gospodarstw domowych. 

9) 3 i 10 października br. odbyła się Rada Budowy odnośnie kanalizacji sanitarnej w 

Aglomeracji Gniewków. 

10) pomalowana została bariera na kładce łączącej dobromierski park z zabudowaniami 

ulicy Cmentarnej, znajdującymi się po drugiej stronie Strzegomki. 

11) 5 października br. odbyły się biegi przełajowe połączone ze sztafetą w Roztoce. 

12) odbyły się badania mammograficzne w Dobromierzu i Gniewkowie. 

13) trwają prace związane z wykonaniem zadania inwestycyjnego, jakie gmina Dobromierz 

realizuje w ramach konkursu ,,Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. Celem inwestycji jest 

budowa ciągu pieszego, obejmującego zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy 

stawie w Roztoce, jako miejsca pełniącego funkcje rekreacyjne, turystyczne, społeczno 

– kulturalne i inne służące użyteczności publicznej. 

14) rozpoczęły się prace związane z modernizacją drogi gminnej łączącej Serwinów i 

Szymanów. 

15) Gmina Dobromierz wzięła udział w kampanii pn. ,,Eko - historia - międzypokoleniowe 

sadzenie drzew, organizowanej przez Wojewodę Dolnośląskiego, Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Regionalną 

Dyrekcją Lasów Państwowych we Wrocławiu. 

16) na drodze transportu rolnego w Roztoce (od ulicy Sportowej w kierunku Godzieszówka) 

poszerzony został mostek poprzez zamontowanie dodatkowej płyty drogowej. 

17) ogłoszono zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest: zakup pomocy 

dydaktycznych (materiałów) niezbędnych do realizacji zadania obejmującego 

przygotowanie i przeprowadzenia działań związanych z obchodami setnej rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach realizacji przedsięwzięć z zakresu 
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edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży w ramach Priorytetu 1, 

Schematu 1B, Projektu 1B.2 programu wieloletniego ,,Niepodległa”. 

18) ogłoszono zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:  Wykonanie ulotek i plakatów 

obejmujących materiały promocyjne w ramach projektu ,,Szlak Kamienia”(,,Cesta 

Kamene”). 

19) ogłoszono zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest: Wykonanie map wyrywanych 

obejmujących materiały promocyjne w ramach projektu ,,Szlak Kamienia”(,,Cesta 

Kamene”). 

20) ogłoszono zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest: Wykonanie wykonanie tablic 

informacyjnych w ramach projektu ,,Szlak Kamienia”(,,Cesta Kamene”). 

21) ogłoszono zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest: zakup pomocy 

dydaktycznych (materiałów) niezbędnych do realizacji zadania obejmującego 

przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach realizacji przedsięwzięć z zakresu 

edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży w ramach Priorytetu 1, 

Schematu 1B, Projektu 1B.2 programu wieloletniego ,,Niepodległa”. 

22) trwają prace przy budowie centrum kulturalno-rekreacyjnego w Jugowej. 

23) przygotowywany jest wniosek o płatność końcową za termomodernizację Gminnego 

Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu. 

24) zakończono budowę kanalizacji w Czernicy, trwają prace w Gniewkowie i 

Dzierzkowie. W Czernicy na przełomie października i listopada nastąpi próbny rozruch 

na zasilaniu docelowym. 

25) rozebrana została świetlica wiejska w Szymanowie. 

26) zawierane są umowy z mieszkańcami Szymanowa odnośnie dotacji na przyłącza 

kanalizacyjne. 

27) rozpoczęto budowę chodnika na ul. Świdnickiej w Dobromierzu. 

28) oddano do użytkowania i podpisano umowę najmu na drugie mieszkanie komunalne  

w budynku Kłaczyna 86. Trwa remont trzeciego mieszkania w tym budynku. 

 

Do realizacji przyjęto uchwały z XLVIII sesji i XLIX nadzwyczajnej Rady Gminy 

Dobromierz w sprawie: 

1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Jugowa. 

2) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Pietrzyków. 

3) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2018. 

4) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku. 

5) zasad usytuowania na terenie gminy Dobromierz miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych. 

6) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie 

gminy Dobromierz. 

7) przyjęcia Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 r. 

8) przyjęcia Deklaracji Świdnickiej. 

9) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2018. 

10) zmian w Statucie Gminy Dobromierz. 

 

 

WÓJT 

    (-) Jerzy Ulbin 


