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 Sprawozdanie 

z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 28 stycznia do 2 marca 2020 r. 

 

Wysoka Rado!  

Szanowni Państwo!  

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

jednostek organizacyjnych.  

 

W okresie sprawozdawczym wydałem 12 zarządzeń w sprawie: 

1) określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobromierz na rok szkolny 

2020/2021. 

2) określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Dobromierz na rok szkolny 2020/2021.  

3) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2020. 

4) zatwierdzenia nabywcy nieruchomości zabudowanej, działka nr 206/4 i nr 265, położonych 

w Jugowej. 

5) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 28 lutego 

2020 r. 

- I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki gruntu zabudowanej, nr 18/6 o pow. 

1,48 ha położonej w miejscowości Bronówek, obręb Dobromierz. 

- III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 78/4 o pow. 0,1194 ha, 

obręb Pietrzyków. 

6) ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

maksymalnych kwot dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które 

dofinansowanie jest przyznawane w roku 2020. 

7) odwołania członka Zespołu interdyscyplinarnego. 

8) zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego. 

9) powołania komisji do oceny i rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego pod 

nazwą ,,Popularyzacja kultury fizycznej i sportu, organizowanie festiwali, przeglądów i 

spektakli: teatralnych, literackich, muzycznych i filmowych wśród mieszkańców Gminy 

Dobromierz w 2020 roku” zgłoszonych w konkursie ogłoszonym w dniu 15 stycznia 

2020 r. 

10) zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów 

księgowych w Urzędzie Gminy Dobromierz. 

11) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.  

12)  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków 

przeprowadzenia w dniu 28 lutego 2020 r. 

- I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki gruntu zabudowanej, nr 18/6 o pow. 

1,48 ha położonej w miejscowości Bronówek, obręb Dobromierz. 

- III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 78/4 o pow. 0,1194 ha, 

obręb Pietrzyków. 

 

Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1) 31 stycznia br. w Powiatowym Strażackim Spotkaniu Noworocznym organizowanym przez 

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kłaczynie. 

2) 1 lutego br. w Spotkaniu Noworocznym organizowanym przez Słuchaczy Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku w Dobromierzu w moim imieniu uczestniczyła sekretarz Monika 

Borysewicz. 
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3) 13 lutego br. w spotkaniu z wicemarszałkiem i radnym Sejmiku Województwa 

Dolnośląskiego Grzegorzem Macko w Dobromierzu. 

4) 20 lutego br. w spotkaniu konsultacyjnym ws. Programu Czyste Powietrze w Szczawnie- 

Zdroju.  

5) 26 lutego br. w warsztacie refleksyjnym w celu bieżącej analizy procesu wdrażania i 

osiąganych efektów oraz zmian w otoczeniu Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 z 

perspektywą do roku 2023 w Jugowej.  

6) 2 marca br. w spotkaniu grupy ds. finansów samorządowych - Sudety 2030 w Strzegomiu.  

 

W ramach bieżących zadań: 

1) 5 lutego br. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu odbyło się 

spotkanie informacyjne nt. udziału w projekcie „Świadomy e-użytkownik”. Do udziału w 

projekcie z zakresu bezpiecznego wykorzystania Internetu w wymiarze 100 godzin zgłosiło 

się ponad 30 mieszkańców gminy Dobromierz.  

2) 6 lutego br. w wyniku  otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu 

kultury fizycznej i sportu, organizowania festiwali, przeglądów i spektakli: teatralnych, 

literackich, muzycznych i filmowych wśród mieszkańców Gminy Dobromierz 2020 roku, 

rozdysponowano środki publiczne w wysokości 90 000,00 zł.  

3) 6 lutego br. odbyło się wyłożenie do publicznego wglądu projektu sieci kanalizacji 

sanitarnej w Roztoce. 

4) Jednostka OSP w Roztoce odebrała od producenta nowy średni samochód ratowniczo-

gaśniczy marki Kamaz.  

5) w okresie ferii zimowych Gmina Dobromierz wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu 

i Rekreacji, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz szkołami podstawowymi 

przygotowała dla dzieci i młodzieży wiele atrakcji. Były to m. in. wycieczki do kina, do 

parku trampolin, a także Parku Nauki i Techniki i Zagrody Sudeckiej. W świetlicach 

wiejskich i halach sportowych prowadzone były zajęcia sportowe i artystyczne. 

6) 21 lutego br. odbyła się narada sołtysów. 

7) 22 lutego br. odbyły się zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dobromierzu. 

8) 21-22 lutego br. zorganizowano „Dzień Otwarty” w Punkcie Przedszkolnym w 

Dobromierzu oraz w Punkcie Przedszkolnym w Roztoce. 

9) 1 marca przy Szkole Podstawowej w Roztoce odbyła się VIII edycja Biegu Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych "Tropem Wilczym". 

10) od 3 marca br. w godz. 11.00 – 14.00 w sali ślubów Urzędu Gminy Dobromierz w każdy 

pierwszy wtorek miesiąca Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Świdnicy prowadzić będzie 

dyżury eksperckie z zakresu emerytur i rent.  

11) ogłoszono zapytanie ofertowe na organizację wypoczynku letniego dla dzieci w wieku 7-

13 lat - kolonia taneczno - sportowa nad morzem oraz dla młodzieży w wieku 13-16 lat - 

obóz rekreacyjny z elementami żeglarstwa nad jeziorem. 

12) ogłoszono zapytanie ofertowe na zakup lekkiego pojazdu gaśniczego z wyposażeniem. 

13) ogłoszono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową, położonych w Dobromierzu: działka nr 91/51 o pow. 0,1153 ha, 

działka nr 91/57 o pow. 0,1200 ha, działka nr 355/43 o pow. 0,1013 ha, działka nr 355/4 o 

pow. 0,1448 ha. 

14) wykonawca Centrum Kulturalno- Rekreacyjnego w Szymanowie zgłosił zakończenie robót. 

15) zmodernizowano stację zlewną w oczyszczalni ścieków w Serwinowie.  

16) zlecono wykonanie zmiany organizacji ruchu drogowego w Roztoce przy ul. Osiedlowej 

oraz ul. Sportowej.  
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17) uzyskano pozwolenie na budowę sieci kanalizacji  i zasilania pompowni w Borowie. 

18) odbyły się zebrania wspólnot mieszkaniowych. 

 

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

1) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady 

na 2020 rok. 

2) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2020. 

3) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej. 

5) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 

6) zmieniająca uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz wysokości tej opłaty. 

7) zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów. 

8) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Dobromierz. 

9) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków. 

10) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dobromierz na rok szkolny 2019/2020. 

11) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

dla Gminy Dobromierz na 2020 rok. 

12) przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2020 – 2022. 

13) rozpatrzenia wniosku mieszkańców wsi Roztoka. 

14) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi 

Dobromierz”. 

 

    

       WÓJT 

(-) Jerzy Ulbin          

 

 

 


