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Dobromierz, dnia 13 marca 2012 r. 
 

 
Informacja 

o pracy Wójta Gminy Dobromierz w okresie między sesjami 
tj. od 24 stycznia do 12 marca 2012 r. 

 
Wysoka Rado! 
Szanowni Państwo! 

Niniejszym przedkładam informację o mojej pracy, podległego mi urzędu i gminnych 
jednostek organizacyjnych. 
 
W okresie sprawozdawczym wydałem 21 zarządzeń w sprawie: 
1) przeznaczenia do wydzierżawienia gruntów stanowiących mienie Gminy Dobromierz, ustalenia 

warunków, powołania komisji i przeprowadzenia w dniu 15 lutego 2012 r. I przetargu ustnego 
nieograniczonego na dzierżawę działek rolnych. 

2) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargu ustnego 
nieograniczonego ustalonego na dzień 5 marca 2012 r. na sprzedaż:  
- lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Czernicy 6, 
- działki gruntu niezabudowanej nr 310 o pow. 0,15 ha położonej w obrębie wsi Czernica. 

3) sporządzenia skonsolidowanego bilansu. 
4) zatwierdzenia nabywców lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym dla 

głównego najemcy. 
5) powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Sejmu i Senatu RP 

przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r. 
6) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz.  
7) zatwierdzenia nabywcy działki gruntu nr 2/21 o pow. 1,27 ha położonej w Borowie, zbytej                         

w trybie ogłoszonego II przetargu ustnego nieograniczonego.  
8) powołania Pełnomocnika ds. jakości w Urzędzie Gminy Dobromierz.  
9) wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością – SZJ wg normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz związanej 

z nim dokumentacji. 
10) wprowadzenia do użytkowania Księgi Jakości. 
11) polityki jakości w Urzędzie Gminy Dobromierz. 
12) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2012. 
13) powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania: Modernizacja 

świetlicy wiejskiej w Roztoce – Etap II w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”. 
14) powołania komisji do oceny i rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą 

„Popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Dobromierz w 2012 roku” 
zgłoszonych w konkursie ogłoszonym w dniu 23 stycznia 2012 r. 

15) zmiany zarządzenia nr 49/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie 
gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Dobromierz i ustalenia 
stawek bazowych czynszu za ich najem.  

16) obniżenia wartości nieruchomości niezabudowanej, działka nr 44/2 o pow. 0,0233 ha, położonej  
w Borowie.  

17) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargu ustnego 
nieograniczonego na sprzedaż działki nr 44/2 o pow. 0,0233 ha obręb Borów, ustalonego na dzień 
16 kwietnia 2012 r.  

18) przeznaczenia do wydzierżawienia gruntu rolnego stanowiącego mienie Gminy Dobromierz, 
ustalenia warunków, powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 26 marca 2012 r. II przetargu 
ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki rolnej.  

19) zatwierdzenia nabywcy działki gruntu nr 310 o pow. 0,15 ha, położonej w Czernicy, zbytej            
w trybie ogłoszonego I przetargu ustnego nieograniczonego.  

20) zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Czernicy 6, zbytego w trybie 
ogłoszonego I przetargu ustnego nieograniczonego.  

21) powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 
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Uczestniczyłem w spotkaniach i uroczystościach m.in.: 
1) 28 stycznia br. w Czernicy na spotkaniu opłatkowo noworocznym, 
2) 30 stycznia br. w kościele p.w. św. Michała Archanioła w Dobromierzu na koncercie noworoczno 

- patriotycznym w wykonaniu polonijnego zespołu z Kresów Wschodnich „Młode Liście”. 
3) 8 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Świdnicy na spotkaniu Powiatowej Rady Gospodarczej 

Powiatu Świdnickiego poświeconemu finansowaniu Jednostek Samorządu Terytorialnego 
Powiatu Świdnickiego i aktualnej sytuacji finansowej samorządów. 

4) 20 lutego br. w Bielawie na posiedzeniu Sudeckiego Konwentu Prezydentów, Burmistrzów            
i Wójtów z udziałem starostów, z parlamentarzystami ziemi świdnickiej i wałbrzyskiej, 
dotyczącego tematyki oświatowej. 

5) 21 lutego br. w Szkole Podstawowej w Gniewkowie na VI Gminnym Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.  

6) 23 lutego br. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji                       
w Dobromierzu na Walnym Zgromadzeniu Spółek Wodnych. 

7) 7 marca br. w Rusku na uroczystości otwarcia nowoczesnej sortowni odpadów komunalnych wraz 
z linią do produkcji paliwa RDF. 

8) 8 marca br. w Świdnicy na uroczystym otwarciu Galerii Świdnickiej. 
9) 12 marca br. w otwarciu biura poselskiego w Świdnicy poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej. 
10) 29 lutego i 12 marca br. w spotkaniach z dyrektorami szkół w sprawie ustalenia wytycznych 

dotyczących organizacji roku szkolnego 2012/2013 oraz przyznania dodatkowych godzin 
lekcyjnych będących w dyspozycji organu prowadzącego, a także zmiany języka wiodącego               
w szkołach z j. niemieckiego na j. angielski.  

 
W ramach bieżących zadań: 
1) przygotowano decyzje wymiarowe podatków na rok 2012, 
2) sporządzono sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011,  
3) wdrożono oprogramowanie do księgowości firmy INFOSYSTEM, 
4) przygotowano materiał do sprawozdania opisowego za rok 2011,  
5) sporządzono roczne rozliczenia z podatku dochodowego – PIT, 
6) zakończono prace związane z wdrożeniem Centralnej Ewidencji Informacji Działalności 

Gospodarczej, 
7) opracowano wniosek o dofinansowanie kosztów zatrudnienia „Animator - Moje Boisko - ORLIK 

2012”, 
8)  opracowano wniosek o dofinansowanie modernizacji elewacji i dachu budynku świetlicy 

wiejskiej w Bronowie, 
9)  rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dobromierz                    

z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2012 roku, 
10)  koordynowano działania promujące przeprowadzenie badań mammograficznych w dniu 14 marca 

na terenie basenów w Dobromierzu ul. Podgórna, 
11) wykonano odkrzaczenie rowów przydrożnych oraz uporządkowano teren w Gniewkowie wzdłuż 

drogi gminnej nr 169, 
12) przygotowano przetargi na sprzedaż mienia gminy w wyniku których sprzedano lokal mieszkalny 

w Czernicy, działkę w Borowie oraz działkę w Czernicy, 
13) wytypowano rowy melioracyjne do czyszczenia w roku 2012 w ramach programu „Bezrobotni dla 

gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”, 
14) uprzątnięto gruzowisko po byłej remizie strażackiej w Pietrzykowie, 
15) wykonano czyszczenie rowu wzdłuż ul. Świdnickiej w Dobromierzu, 
16) zlecono opracowanie koncepcji budowy osiedla domków jednorodzinnych w południowo - 

zachodniej części Dobromierza, 
17) wyrównano i utwardzono drogę gminną nr 685 w Roztoce, 
18) przygotowano przetarg na ostatni etap remontu świetlicy wiejskiej w Roztoce. 
 

        WÓJT 
(-) Jerzy Ulbin 
 

 


