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Sprawozdanie 

z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 5 do 25 listopada 2019 r. 

 

Wysoka Rado!  

Szanowni Państwo!  

Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu  

i gminnych jednostek organizacyjnych.  

 

 W okresie sprawozdawczym wydałem 5 zarządzeń w sprawie: 

1) powołania komisji w celu odbioru końcowego zadania pn. „Utrzymanie koryta rzeki Nysa Szkolna 

w miejscowości Roztoka i Dzierzków na terenie gminy Dobromierz”. 

2) ustalenia wysokości stypendium szkolnego za okres od 01 września do 31 grudnia 2019 r. oraz 

warunków jego realizacji. 

3) zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy Dobromierz. 

4) projektu budżetu Gminy Dobromierz na 2020 rok. 

5) projektu przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 

 

Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1) 11 listopada r. w gminnych obchodach 101. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości 

w Gniewkowie.  
2) 14 listopada br. w spotkaniu informacyjnym dot. programu pożyczek dla jednostek samorządu 

terytorialnego z obszaru zarządzanego przez WSSE „INVEST-PARK” w Wałbrzychu. 

3) 19 listopada br. w spotkaniu podsumowującym realizację projektu współpracy 

międzynarodowej EKO LGD w Złotym Stoku. 

4) 20 listopada br. w VII Dolnośląskim Kongresie Samorządowym organizowanym przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. 

5) 25 listopada br. w uroczystościach odsłonięcia Pomnika Ofiar Niemieckiego Reżimu 

Nazistowskiego w Grabinie w Strzegomiu. 

 

W ramach bieżących zadań:   

1) od 12 listopada br. zmieniono godziny pracy Urzędu Gminy.  

2) do końca tego roku osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny mogą bezpłatnie domówić drugą, 

elektroniczną formę tej Karty. Później będzie się to wiązało z niewielką opłatą. 

3) w ramach programu "Mały Strażak" Ochotnicza Straż Pożarna w Dobromierzu otrzymała z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu środki 

finansowe w kwocie 11 120,40 zł na zakup kamery termowizyjnej, najaśnicy akumulatorowej i 

sorbentu. 

4) zakończono przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pietrzykowe. 

5) w ramach środków z funduszu sołeckiego zamówiono krzesła do świetlicy wiejskiej w 

Szymanowie oraz zamówiono stoły i zakupiono lodówkę do świetlicy wiejskiej w Pietrzykowie.  

6) trwają nasadzenia przy świetlicy wiejskiej w Jaskulinie. 

7) złożono I wniosek sprawozdawczy w ramach budowy II etapu kanalizacji Aglomeracji 

Gniewków. 

8) 21 listopada br. w świetlicy wiejskiej w Borowie odbyło się wyłożenie do publicznego wglądu 

projektu sieci kanalizacji sanitarnej.  

9) 21 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie w sprawie projektu sieci wodociągowej w 

Pietrzykowie. 

10) do 29 listopada 2019 r. został wydłużony nabór wniosków dla rolników na składanie deklaracji 

w ramach inwentaryzacji folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności 

rolniczej.  

11) 9 i 23 listopada br. odbyły się zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dobromierzu. 

 

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

1) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019. 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Dobromierz i nadania 

jej statutu. 
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3) przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobromierz z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. 

4) nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do 

zasobu Gminy Dobromierz działek nr 149/19 o pow. 0,3576 ha, nr 149/25 o pow. 0,0176 ha, 

położonych w obrębie wsi Pietrzyków. 

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

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

7) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki dopłaty do ceny za odbiór ścieków 

odprowadzanych z terenu gminy Dobromierz poprzez sieć kanalizacji sanitarnej do 

oczyszczalni ścieków. 

 

 

      WÓJT 

(-) Jerzy Ulbin  

 


