
  

Dobromierz, dnia 13 grudnia 2011 r. 
 

 
Informacja 

o pracy Wójta Gminy Dobromierz w okresie między sesjami 
tj. od 11 listopada do 12 grudnia 2011 r. 

 
Wysoka Rado! 
Szanowni Państwo! 

Niniejszym przedkładam informację o mojej pracy, podległego mi urzędu i gminnych jednostek 
organizacyjnych. 
 
W okresie sprawozdawczym wydałem 16 zarządzeń w sprawie: 
1) zatwierdzenia nabywcy nieruchomości zabudowanej „Wiatrak” wraz z działką nr 149/7 o pow. 0,15 ha, 

położonej w Pietrzykowie, zbytej w trybie ogłoszonego I przetargu ustnego nieograniczonego. 
2) powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania „Dostawa i montaż instalacji 

grzewczej oraz wodnokanalizacyjnej w świetlicy wiejskiej w Roztoce”. 
3) obniżenia wartości nieruchomości niezabudowanej, działka nr 29/2 o powierzchni 0,6681 ha położonej                

w Dobromierzu. 
4) zmiany Zarządzenia Nr 101/2011 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 27 października 2011 r. w sprawie 

przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji mienia Gminy Dobromierz według stanu na 31 grudnia 2011 r.  
5) projektu budżetu Gminy Dobromierz na 2012 rok. 
6) projektu przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 
7) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargu ustanego nieograniczonego 

na sprzedaż działki nr 29/2 o powierzchni 0,6881 ha ustalonego na dzień 23 grudnia 2011 r.  
8) powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania „Przetarg nieograniczony na 

udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.200.000 PLN na dofinansowanie zadania inwestycyjnego 
pn. Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu 
przesyłowego do Bronówka w Gminie Dobromierz”.  

9) zmiany Zarządzenia Nr 55/2011 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie nadania 
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobromierz.  

10) zmiany Zarządzenia Nr 31/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ustalenia organizacji 
naboru na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobromierz 
oraz na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych Gminy Dobromierz.  

11) ustalenia wysokości stypendium szkolnego przy zastosowaniu kryterium dochodu na osobę w rodzinie ucznia 
oraz warunków jakie powinno spełniać rozliczenie wydatków z tytułu przyznania stypendium szkolnego za okres 
od 01 września do 30 grudnia 2011 r.  

12) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2011. 
13) powołania komisji w celu odbioru końcowego inwestycji pn. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej 

2924D w m. Borów”.  
14) powołania komisji w celu odbioru końcowego zadania pn. „Budowa zespołu boisk sportowych o nawierzchni 

syntetycznej Moje boisko – Orlik 2011 w Roztoce gm. Dobromierz” realizowanego na podstawie umowy nr 
116/2011 z dnia 05 lipca 2011 r.  

15) powołania likwidatora Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu oraz określenia czynności likwidacyjnych.  
16) kasacji samochodu strażackiego ŻUK, będącego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewkowie. 
 
Uczestniczyłem w spotkaniach, konferencjach i uroczystościach m.in.: 
1) 23 listopada br. w Poznaniu na konferencji pn. „Norweskie rozwiązania technologiczne w dziedzinie ochrony 

środowiska”  
2) 29 listopada br. w Urzędzie Miejskim w Świdnicy w Sudeckim Konwencie Prezydentów, Burmistrzów                  

i Wójtów. 
3) 29 listopada i 9 grudnia br. w spotkaniu z Radą Sołecką wsi Szymanów. 
4) 30 listopada br. w uroczystym otwarciu chodnika w Borowie. 
5) 1 grudnia br. we Wrocławiu w konferencji podsumowującej projekt „Małe przedszkole jest fajne” w ramach, 

którego utworzono Punkt Przedszkolny w Dzierzkowie, który od 1 grudnia prowadzi Gmina Dobromierz. 
6) 2 grudnia br. na V mikołajkowym turnieju gier i zabaw w hali sportowej w Dobromierzu. 
7) 6 grudnia br. w otwarciu kompleksu sportowo-rekreacyjnego Orlik w Roztoce. 
 
 Przygotowałem projekty uchwał i informacji, stanowiące zakres merytoryczny XV sesji Rady Gminy 
Dobromierz, a także organizowałem narady kierowników referatów i jednostek organizacyjnych gminy oraz 
pracowników Urzędu Gminy. 
 

        WÓJT 
(-) Jerzy Ulbin 


