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Dobromierz, dnia 18 kwietnia 2012 r. 
 

 
Informacja 

o pracy Wójta Gminy Dobromierz w okresie między sesjami 
tj. od 13 marca do 16 kwietnia 2012 r. 

 
Wysoka Rado! 
Szanowni Państwo! 

Niniejszym przedkładam informację o mojej pracy, podległego mi urzędu i gminnych jednostek 
organizacyjnych. 
 
W okresie sprawozdawczym wydałem 17 zarządzeń w sprawie: 
1) powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji końcowej Zakładu 

Obsługi Komunalnej w Dobromierzu w Likwidacji. 
2) powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 000 EURO, 
na organizację kolonii letniej w miejscowości Ustka dla 50 dzieci i młodzieży z terenu Gminy 
Dobromierz. 

3) zmiany zarządzenia w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobromierz. 
4) powołania Komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej                    

i mieszkaniowej. 
5) zmiany Zarządzenia Nr 148/06 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie 

wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
6) powołania Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Dobromierz. 
7) powołania komisji w celu odbioru końcowego zadania pn.: „Utwardzenie terenu przy świetlicy 

wiejskiej w Szymanowie”, realizowanego na podstawie umowy – zlecenia nr 56.2012 z dnia                
20 marca 2012 r. 

8) zmiany zarządzenia w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobromierz. 
9) zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla pracowników 

samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Dobromierz. 
10) zasad przygotowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2012/2013 dla szkół prowadzonych 

przez Gminę Dobromierz. 
11) przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobromierz, informacji o stanie mienia 

oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji 
przedsięwzięć za rok 2011.  

12) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2012. 
13) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 
14) ustanowienia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym                      

w Urzędzie Gminy Dobromierz.  
15) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargu ustnego 

nieograniczonego na sprzedaż działki nr 66/2 o pow. 0,1857 ha obręb Dzierzków, ustalonego na 
dzień 21 maja 2012 r. 

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

17) zatwierdzenia nabywców budynku użytkowego, zbywanego w trybie bezprzetargowym dla 
głównego najemcy. 

 
Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 
1) 26 marca br. we Wrocławiu podpisałem umowę o przyznaniu pomocy Nr 00043-6921-

UM0100091/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 
objętego PROW na lata 2007-2013 (budowa wodociągu w Gniewkowie). 

2) 1 kwietnia br. w Marcinowicach w tradycjach stołu wielkanocnego. 
3) 5 kwietnia br. w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu na spotkaniu dotyczącym 

przedstawienia opracowanego przez Wydział Geodezji i Kartografii Studium zapotrzebowania na 
prace scaleniowe w województwie dolnośląskim oraz możliwości dofinansowania prac związanych 
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z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych po likwidacji Terenowego Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych.  

4) 12, 13 i 14 kwietnia br. na posiedzeniu Sudecko-Śląskiego Konwentu Prezydentów, Burmistrzów            
i Wójtów: 
• 12 kwietnia br. w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Krzyżowej w konferencji 

poświeconej zagadnieniom związanym z prowadzeniem i finansowaniem oświaty w gminach 
oraz ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej; 

• 13 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Świdnicy na spotkaniu na temat uzyskania informacji  
o III Ogólnopolskim Kongresie Regionów organizowanym w Świdnicy; 

• 14 kwietnia br. w Zagórzu Śląskim na spotkaniu z przedstawicielami LGD Partnerstwo 
Sowiogórskie: przykłady współpracy samorządów lokalnych w ramach partnerstw typu 
LEADER. 

 
W ramach bieżących zadań: 
1) przygotowano sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2011, 
2) przeprowadzono i rozliczono inwentaryzację zdawczo-odbiorczą majątku po zlikwidowanym 

Zakładzie Obsługi Komunalnej w Dobromierzu, 
3) dokonano reorganizacji prac w referatach pod kątem dodatkowych prac związanych z przejęciem 

części obowiązków po zlikwidowanym Zakładzie Obsługi Komunalnej, 
4) w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Szymanów utwardzono teren przy świetlicy 

wiejskiej, 
5) w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Jaskulin zakupiono i zamontowano kręgi betonowe 

w poboczu drogi gminnej nr 66, 
6) rozstrzygnięto przetarg dla zadania: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce – Etap II w ramach 

działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” oraz podpisano umowę na wykonanie zadania, 
7) dokonano przeglądu dróg gminnych i oznakowania po okresie zimowym, 
8) przeprowadzono wiosenne nasadzenia kwiatów i krzewów na terenie gminy, 
9) zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów uchwałą określającą formy pomocy dla rolników                     

i producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane 
wystąpieniem w okresie zimowym 2011/2012 ujemnych skutków przezimowania oraz zmienionym 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do szacowania szkód po przezimowaniu upraw 
rolniczych, komisja powołana przez wojewodę dokonała oszacowania strat na wniosek 54 rolników 
z terenu gminy Dobromierz. Program rządowy umożliwia udzielenie poszkodowanym producentom 
rolnym pomocy w formie: 
1) kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych oraz poręczeń i gwarancji spłaty 
tych kredytów. Kredyty oprocentowane są dla kredytobiorcy w wysokości 0,1 % w skali roku, jeżeli 
producent rolny w dniu wystąpienia szkód posiadał ważną umowę ubezpieczenia obejmującą 
ochroną co najmniej 50% powierzchni upraw, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50 % 
liczby zwierząt gospodarskich albo w wysokości 3,85% w skali roku, jeśli producent rolny takiej 
umowy nie posiadał; 
2) stosowania przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odraczania terminu 
płatności składek na ubezpieczenie społeczne i rozkładania ich na dogodne raty, a także umarzanie 
w całości lub w części bieżących składek na indywidualny wniosek rolnika, w którego 
gospodarstwie rolnym powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania; 
3) odraczania, rozkładania na raty, umarzania w części lub w całości przez Prezesa Agencji 
Nieruchomości Rolnych należności Agencji; 
4) udzielenia pomocy producentom rolnym na dokonanie ponownego obsiania powierzchni upraw. 
Stawka pomocy na dokonanie ponownego obsiewu 1 ha upraw rolnych została ustalona w 
wysokości 100 zł na 1 ha powierzchni uprawy żyta, jęczmienia, pszenżyta, pszenicy, rzepaku lub 
rzepiku, trwałych użytków zielonych i ozimych upraw nasiennych. Będzie to pomoc de minimis 
udzielana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wniosek producenta rolnego 
złożony wraz z jego oświadczeniem o powierzchni upraw rolnych wymagających ponownego 
obsiewu, potwierdzonym przez komisję powołaną przez wojewodę, do kierownika biura 
powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta 
rolnego; 
5) stosowania przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym za 2012 r.; 
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6) wprowadzenia możliwości stosowania pomocy w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie 
zdrowotne na indywidualny wniosek rolnika, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody 
spowodowane przez ujemne skutki przezimowania. 
Przewidziana w projekcie programu pomoc realizowana będzie z budżetu państwa, zgodnie z 
przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.  

10) dokonano nasadzenia drzew przy Orliku, 
11) opracowano wniosek o dofinansowanie budowy szatani przy boisku sportowym w Dobromierzu, 
12) opracowano wniosek o płatność dot. zadania budowy sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, 

Bronówek, Dobromierz oraz wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w gminie 
Dobromierz, 

13) zorganizowano spotkanie informacyjne dla rodziców dziewczynek z rocznika 2001 w sprawie 
szczepienia przeciwko wirusowi HPV wywołującego raka szyjki macicy, 

14) ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Popularyzacja 
kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Dobromierz w 2012 roku” oraz 
przygotowano umowy dla wykonawców w/w zadania, 

15) wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy i GOPS w Dobromierzu zorganizowano spotkanie                    
z przedsiębiorcami działającymi na terenie Gminy Dobromierz oraz giełdę pracy. 

 
 

        WÓJT 
(-) Jerzy Ulbin 


