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Dobromierz, dnia 24 stycznia 2012 r. 
 

 
Informacja 

o pracy Wójta Gminy Dobromierz w okresie między sesjami 
tj. od 29 grudnia 2011 r. do 23 stycznia 2012 r. 

 
Wysoka Rado! 
Szanowni Państwo! 

Niniejszym przedkładam informację o mojej pracy, podległego mi urzędu i gminnych 
jednostek organizacyjnych. 
 
W okresie sprawozdawczym wydałem 8 zarządzeń w sprawie: 
1) zatwierdzenia planu finansowego Gminy Dobromierz na rok 2012. 
2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków. 
3) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2011. 
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobromierz na lata 2011-2022. 
5) zatwierdzenia nabywcy gruntu, działka nr 29/2, o powierzchni 0,6881 ha, położonej                        

w Dobromierzu, zbywanej w trybie ogłoszonego II przetargu ustnego nieograniczonego. 
6) powołania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu. 
7) powołania komisji w celu odbioru końcowego zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej we 

wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego                         
z Dobromierza do Bronówka w Gminie Dobromierz”, realizowanego na podstawie umowy            
nr 246/10 z dnia 11 października 2010 r. 

8) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dobromierz                
z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2012 roku. 

 
Uczestniczyłem w spotkaniach, konferencjach i uroczystościach m.in.: 
1) 30 grudnia 2011 r. w Wałbrzychu w firmie Inwest-Projekt na spotkaniu w sprawie zadania 

pn. „Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa 
wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w Gminie Dobromierz”. 

2) 3 stycznia br. wraz z przewodniczącą Rady Danutą Świerk wzięliśmy udział w spotkaniu 
noworocznym na zaproszenie starosty świdnickiego. Spotkanie odbyło się w świdnickim 
Urzędzie Stanu Cywilnego, a uczestniczyli w nim przedstawiciele samorządów, kierownicy, 
dyrektorzy jednostek powiatu, przedsiębiorcy oraz duchowni.  

3) 6 stycznia br. na spotkaniu opłatkowym w Dobromierzu i Gniewkowie. 
4) 8 stycznia br. na koncercie kolęd i pastorałek w wykonaniu Krystyny Giżowskiej w kościele 

św. Apostołów Piotra i Pawła w Dobromierzu. 
5) 10 i 11 stycznia br. w Karpaczu na szkoleniu z zakresu zarządzania kryzysowego. 
6) 15 stycznia br. na wieczorze kolęd w Szymanowie. 
7) 18 stycznia br. w Sudeckim Konwencie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów, w którym 

wziął także udział wojewoda dolnośląski Aleksander Marek Skorupa. Spotkanie w gminie 
Pieszyce było okazją do poruszenia m.in. kwestii nadzoru prawnego nad uchwałami gmin, 
szczególnie z zakresu oświaty, przedstawienia zmian prawnych w zakresie legalizacji pobytu 
obcokrajowców, czy zasad gospodarowania mieniem skarbu państwa. 

8) 22 stycznia br. w spotkaniu opłatkowym w Roztoce. 
 
W ramach bieżących zadań: 
1) opracowano wniosek o płatność do projektu „Edukacja przyszłością młodych”. 
2) przygotowano sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 

oraz do Ministerstwa Sportu i Turystyki z realizacji zadania pn. Budowa kompleksu boisk 
sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” w Roztoce. 

3) przygotowano rozliczenie oraz sprawozdanie z zadania: Modernizacja świetlicy wiejskiej                 
w Roztoce w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Dobromierz. 
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4) przygotowano dokumenty do podpisania aneksu w WFOŚiGW w Wałbrzychu na 
finansowanie budowy wodociągu w miejscowościach Dobromierz, Bronówek, Dzierzków. 

5) dokonano ostatecznego odbioru zadania „Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, 
Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka 
w Gminie Dobromierz”. 

6) podpisano umowy na selektywną zbiórkę odpadów i ich utylizację, a także na wywóz 
nieczystości oraz ogłoszono 4 przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie 
Gminy Dobromierz. 

7) zainstalowano system alarmowy na kompleksie sportowym „ORLIK 2012” oraz przekazano 
ten kompleks do GOKSIR-u. 

8) zakupiono nową pompę głębinową do studni w Serwinowie. 
9) zlecono odkrzaczenie dwóch dróg gminnych w miejscowości Czernica. 
10) opracowano i poddano konsultacjom plan ferii zimowych 2012, w ramach których 

zaproponowano dzieciom i młodzieży bezpłatny wyjazd na lodowisko oraz częściowo 
odpłatny wyjazd na kręgle i do Domu Zdrojowego w Szczawnie Zdroju. Zaplanowano 
również organizację zajęć plastycznych, fotograficznych i sportowych w świetlicach 
szkolnych i środowiskowych. 

11) sporządzono sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków. 
12) rozliczono inwentaryzację roczną. 
13) naliczono jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli. 
14) wprowadzono nowy program podatkowy. 
15) rozpoczęto prace nad wdrożeniem w Urzędzie Gminy Dobromierz systemu zarządzania 

jakością ISO, który pozwoli na: 
• uzyskanie większej sprawności funkcjonowania urzędu,  
• uzyskanie międzynarodowego Certyfikatu ISO, który potwierdzi, że urząd jest rzetelnym 

partnerem, 
• poprawę realizowanych procesów, jasne określenie podziału odpowiedzialności                           

i kompetencji pracowników, 
• stworzenie podstaw do obiektywnej oceny pracy urzędników, lepsze zorganizowanie 

procesów organizacyjnych przez jasno określone cele, obowiązki i zadania pracowników, 
które wpłyną na oszczędność czasu i większą produktywność, 

• poprawę przepływu informacji między poszczególnymi referatami i pracownikami,  
• udział pracowników w szkoleniach z zakresu zarządzania jakością,  
• poprawę wizerunku organizacji pracy urzędu w oczach obywateli,  
• wzrost zadowolenia i zaufania mieszkańców do realizowanych usług,  
• skrócenie czasu trwania i oczekiwania na zrealizowanie usługi,  
• przełamanie barier i stereotypów zachowań w relacjach urzędnik - strona,  
• zwiększenie prestiżu,  
• ISO pozwoli w 85% spełnić wymogi kontroli zarządczej wymaganej ustawą                          

o finansach publicznych, które są obligatoryjne. 
16) przygotowałem projekty uchwał i informacji, stanowiące zakres merytoryczny XVII sesji 

Rady Gminy Dobromierz, a także organizowałem narady kierowników referatów                        
i jednostek organizacyjnych gminy oraz pracowników Urzędu Gminy. 

 
 
       WÓJT 
(-) Jerzy Ulbin 


