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Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 27 maja do 10 czerwca 2019 r. 

 

Wysoka Rado!  

Szanowni Państwo!  

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

jednostek organizacyjnych.  

 

W okresie sprawozdawczym wydałem 4 zarządzenia w sprawie: 

1) zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 

3) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019. 

4) powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na 

stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobromierzu. 

 

Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1) 28 maja br. w powiatowych uroczystościach z okazji „Dnia Strażaka” w Świdnicy. 

2) 29 maja br. w Dolnośląskim Sejmiku Odpadowym  w Wołowie. 

3) 3-5 czerwca w Powiatowej Konferencji Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Miast i Gmin 

Powiatu Świdnickiego w Kartuzach. 

4) 6 czerwca br. w Konferencji ALIANS S35 w Wałbrzychu organizowanej przez Wałbrzyską 

Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PARK”, Agencję Rozwoju Przemysłu oraz 

KGHM Polska Miedź. 

5) 8 czerwca br. w Jubileuszu 740-lecia nadania praw miejskich Świebodzicom. 

 

W ramach bieżących zadań: 

1) 27 maja w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce odbyło się 

podsumowanie projektu „PoczytajMy”. 

2) 31 maja br. na kompleksie boisk sportowych Orlik w Roztoce odbył się Gminny Dzień 

Dziecka oraz mecz piłki siatkowej z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. 

3) rozstrzygnięto kolejną Edycję Konkursu Plastycznego zorganizowanego przez GOKSiR 

„Zostań Młodym Wójtem Gminy Dobromierz”, którą wygrała Amelia Wiązek  

z Dobromierza. 

4) 31 maja br. zakończono zajęcia pływania w ramach programu ,,Umiem pływać”. 

5) podpisano umowę partnerską na rzecz realizacji projektu „Wymiana wysokoemisyjnych 

źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin 

Aglomeracji Wałbrzyskiej”. 

6) 8-9 czerwca br. na kompleksie boisk sportowych Orlik w Roztoce po raz III odbył się 

Charytatywny Turniej Piłki Nożnej „Pomagamy Pawłowi”. 

7) dokonano nasadzeń kwiatów na terenie gminy. 

8) do Urzędu Gminy dostarczono samochód serwisowy typu KOMBIVAN do obsługi sieci 

kanalizacji sanitarnej. 

9) zakończono budowę kanalizacji przy ul. Zielonej i Podgórnej w Dobromierzu. 

 

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

1) uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Dobromierz”. 

2) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie wsi 

Bronów. 
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3) ustalenia „Regulaminu wykonywania i finansowania przedsięwzięcia polegającego na 

usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobromierz”. 

4) uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Dobromierz. 

5) ustalenia stawki dopłaty do ceny za odbiór ścieków odprowadzanych z terenu gminy 

Dobromierz poprzez sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków. 

6) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019. 

7) nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobromierz. 

8) wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 

 

 

      WÓJT 

(-) Jerzy Ulbin 

 


