
 

UCHWAŁA NR XVIII/113/20 

RADY GMINY DOBROMIERZ 

z dnia 28 stycznia 2020 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi 

Dobromierz”  

Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.                         

z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  W załączniku do uchwały nr X/63/15 Rady Gminy Dobromierz z dnia 11 września 2015 

r. w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Dobromierz” wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) W rozdziale 6 „Plan i program odnowy wsi”, w tabeli w części A Tożsamość wsi                           

i wartość życia wiejskiego, pkt 3 Budowanie tożsamości sołectwa, w kolumnie                          

„II. Program odnowy wsi na lata 2014-2029”, dodaje się punkty: 

3.3. Rewitalizacja grodziska przy ulicy Krótkiej. 

3.4. Remonty zabytków na terenie Dobromierza. 

3.5. Remonty i utrzymanie grobów bohaterów spoczywających na cmentarzach                                     

w Dobromierzu. 

3.6. Nadanie nazwy – patrona dla ronda na drodze nr 5 w Dobromierzu. 

 

2) w rozdziale 6 „Plan i program odnowy wsi”, w tabeli w części B Standard życia, pkt 2  

Poprawa stanu infrastruktury technicznej, w kolumnie „II. Program odnowy wsi na lata 

2014-2029”, dodaje się punkty: 

2.7. Remont i rozbudowa parkingu między Szkołą Podstawową a basenem w Dobromierzu. 

2.8. Remont i oświetlenie terenu przy Krzyżu Milenijnym. 

2.9. Budowa ścieżki dydaktycznej między sceną a grodziskiem w Dobromierzu.  

2.10. Budowa siłowni i placu zabaw w Serwinowie. 

2.11. Rewitalizacja terenów przy rzece Strzegomce w Serwinowie. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

                      (-) Piotr Rusek 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

do UCHWAŁY NR XVIII/113/20 

RADY GMINY DOBROMIERZ 

z dnia 28 stycznia 2020 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi 

Dobromierz” 

Gmina Dobromierz na podstawie uchwały Rady Gminy Dobromierz Nr XLI/241/14 z dnia 7 

lutego 2014 r. przystąpiła do Programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej.  

W dniu 14 kwietnia 2015 r. uchwałą Zebrania Wiejskiego do Programu Odnowy Wsi 

przystąpiło sołectwo Dobromierz. 

Podczas warsztatów „Planowanie w procesie odnowy wsi” został opracowany dokument 

„Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Dobromierz”, przyjęty przez Zebranie Wiejskie 30 lipca 2015 

r. i zatwierdzony Uchwałą Nr X/63/15 Rady Gminy Dobromierz z dnia 11 września 2015 r. 

W dniu 12 września 2019 r. Uchwałą Nr 2/2019 Zebranie Wiejskie Sołectwa Dobromierz 

przyjęło uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi 

Dobromierz”. 

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi określa kierunki odnowy i rozwoju wsi oraz poprawy 

warunków pracy i życia mieszkańców. Jest dokumentem  otwartym, który ze względu na 

zmianę istotnych uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych wsi może ulec zmianie.  

Ujęcie poszczególnych zadań w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi pozwala uzyskać dodatkowe 

punkty i zwiększa szanse na dofinansowanie w ramach programu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” 

organizowanego dla gmin oraz w ramach konkursu „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy 

wsi dolnośląskiej” organizowanego dla stowarzyszeń.  

 

          WÓJT 

               (-) Jerzy Ulbin  

 


