
  

Dobromierz, dnia 28 grudnia 2011 r. 
 

 
Informacja 

o pracy Wójta Gminy Dobromierz w okresie między sesjami 
tj. od 13 do 28 grudnia 2011 r. 

 
Wysoka Rado! 
Szanowni Państwo! 

Niniejszym przedkładam informację o mojej pracy, podległego mi urzędu i gminnych 
jednostek organizacyjnych. 
 
W okresie sprawozdawczym wydałem 10 zarządzeń w sprawie: 
1) zasad wydawania i rejestracji upoważnień oraz pełnomocnictw w Urzędzie Gminy 

Dobromierz. 
2) ustalenia planu kontroli na 2012 r. podległych i nadzorowanych przez Wójta Gminy 

Dobromierz jednostek organizacyjnych gminy oraz jednostek korzystających z dotacji                  
w zakresie rozliczenia finansowego tych dotacji. 

3) ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Dobromierzu. 

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

5) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargu ustalonego 
na dzień 23 stycznia 2012 r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych: działka nr 44/2 o pow. 
0,0233 ha obręb Borów, działka nr 355/1 o pow. 0,1225 ha i nr 355/2 o pow. 0,1214 ha obręb 
Dobromierz.  

6) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargu ustnego 
nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2, położonego w Dobromierzu, Plac 
Wolności 2, ustalonego na dzień 30 stycznia 2012 r.  

7) obniżenia wartości nieruchomości niezabudowanej, działka nr 2/21 o powierzchni 1,27 ha 
położonej w Borowie.  

8) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargu ustnego 
nieograniczonego ustalonego na dzień 6 lutego 2012 r. na sprzedaż działki gruntu nr 2/21                 
o pow. 1,27 ha, położonej w Borowie.  

9) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2011. 
10) powołania komisji w celu odbioru zadania pn. „Dostawa i montaż instalacji grzewczej oraz 

wodno-kanalizacyjnej w świetlicy wiejskiej w Roztoce, gm. Dobromierz”. 
 
Uczestniczyłem w spotkaniach, konferencjach i uroczystościach m.in.: 
1) 13 grudnia br. w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury na uroczystości z okazji 30. 

rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. 
2) 13 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu w konferencji Związku Gmin 

Wiejskich Dolnego Śląska z Marszałkiem Województwa Panem Rafałem Jurkowlańcem.  
3) 14 grudnia br. na jasełkach w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu                  

i Rekreacji w Dobromierzu. 
4) 21 grudnia br. w Urzędzie Gminy Świdnica na spotkaniu świątecznym. 
5) 22 grudnia br. na spotkaniu wigilijnym w Szkole Podstawowej w Gniewkowie.  
6) 22 grudnia br. na spotkaniu wigilijnym u biskupa Ignacego Deca. 
 
 Przygotowałem projekty uchwał i informacji, stanowiące zakres merytoryczny XVI sesji 
Rady Gminy Dobromierz, a także organizowałem narady kierowników referatów i jednostek 
organizacyjnych gminy oraz pracowników Urzędu Gminy. 
 

       WÓJT 
(-) Jerzy Ulbin 


