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Informacja o pracy Wójta Gminy Dobromierz w okresie między sesjami 
(od 24 września do 21 października 2011 r.) 

 
I. Wydano zarządzenia w sprawie: 

1. zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2011. 
2. zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym dla 

głównego najemcy. 
3. zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym dla 

głównego najemcy. 
4. zatwierdzenia nabywców lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym 

dla głównego najemcy.  
5. zatwierdzenia nabywców lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym 

dla głównego najemcy.  
6. powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ogłoszonym otwartym 

konkursie na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu wyłapywania, transportu i opieki 
nad bezpańskimi psami.  

7. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania „Dostawa 
oleju opałowego grzewczego Ekoterm Plus zgodnego z Polską Normą PN-C-96024:2001 
w ilości 38.000 litrów do kotłowni w budynkach Zespołu Szkół w Roztoce i Szkoły 
Podstawowej w Gniewkowie w sezonie grzewczym 2011/2012”. 

8. zmiany Zarządzenia Nr 83/11 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 19 września 2011 r. dot. 
powołania obwodowych komisji wyborczych.  

9. powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia przetargu 
ustalonego na dzień 10 listopada 2011 r.  

10. obniżenia wartości nieruchomości niezabudowanej, działka nr 170/2 położonej                        
w Czernicy.  

11. powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargu 
ustalonego na dzień 21 listopada 2011 r.  

12. ustalenia procedur kontroli oraz przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania 
zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.  

13. ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi kserograficzne w Urzędzie Gminy 
Dobromierz. 

 
II. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy uczestniczył w następujących 

spotkaniach: 
1. 26 września br. w I Zawodach Strzeleckich w Bronówku o Puchar Wójta Gminy 

Dobromierz, gdzie na starcie stanęło 17 utytułowanych zawodników. Gospodarzem 
imprezy było Koło Łowieckie Knieja z Wałbrzycha, a zwycięzcy dostali puchary 
ufundowane przez władze gminy. 

2. 30 września br. wraz z drużynami turnieju, sołtysami oraz radnymi naszej gminy                       
w wycieczce do zamku Grodziec, która podsumowała I edycję Wiejskich Integracji.  

3. 2 października na otwarciu kompleksu „Moje Boisko Olik 2012” w miejscowości Wirki, 
Gmina Marcinowice. 

4. 5 października br. we Wrocławiu w Dolnośląskiej Izbie Rolniczej na konferencji                   
pn. „Zasady funkcjonowania spółek wodnych na Dolnym Śląsku z uwzględnieniem 
aktualnych aktów prawnych”. 

5. 8 października br. we wsi Dobków na uroczystym podsumowaniu konkursu Piękna Wieś 
Dolnośląska 2011.  

6. 14 października br. w sali ślubów Urzędu Gminy Dobromierz na uroczystości wręczenia 
medali przyznanych przez Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie. 

7. 19 i 20 października br. w Jeleniej Górze na szkoleniu pn. „Strategiczne planowanie 
zrównoważonego rozwoju w jednostkach samorządu lokalnego”. 

 


