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Dobromierz, dnia 20 czerwca 2012 r. 
 
 

Informacja 
o pracy Wójta Gminy Dobromierz w okresie między sesjami 

tj. od 17 kwietnia do 19 czerwca 2012 r. 
 

Wysoka Rado! 
Szanowni Państwo! 

Niniejszym przedkładam informację o mojej pracy, podległego mi urzędu i gminnych 
jednostek organizacyjnych. 
 
W okresie sprawozdawczym wydałem 35 zarządzeń w sprawie: 

1) powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania: Budowa sieci 
wodociągowej w miejscowościach Gniewków, Dzierzków i Czernica w  Gminie Dobromierz. 

2) zatwierdzenia nabywcy gruntu, działka nr 44/2, o powierzchni 0,0233 ha, położonej w 
Borowie, zbywanej w trybie ogłoszonego II przetargu ustnego nieograniczonego. 

3) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2012. 
4) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2012 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobromierz. 

5) przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w 
Dobromierzu. 

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

7) zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy 
Dobromierz. 

8) powołania Komisji Stypendialnej i określenia jej zadań oraz trybu pracy. 
9) 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 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. 

10) zasad i trybu wyznaczania celów, zadań dla Urzędu Gminy Dobromierz, określania mierników 
ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia. 

11) powołania Koordynatora Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Dobromierz. 
12) zasad rejestrowania procedur, instrukcji kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Dobromierz. 
13) organizacji zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Dobromierz. 
14) ustalenia tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży  

i obuwia roboczego i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego oraz zapewnienia środków 
czystości. 

15) przeznaczenia do wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie Gminy Dobromierz, ustalenia 
warunków przetargu, powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 1 czerwca 2012 r. I 
przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki nr 122 w Borowie. 

16) ustalenia zakładowej normy zużycia paliwa dla ciągnika marki „FENDT” numer rejestracyjny 
DSW 7G56, dla ciągnika marki „NEW HOLLAND” numer rejestracyjny  DW 6939 oraz 
koparko-ładowarki marki „NEW HOLLAND”. 

17) ustalenia zakładowej normy zużycia paliwa dla samochodu Fiat DUCATO nr rejestracyjny 
DSW 05013 oraz samochodu GAZELA nr rejestracyjny DSW 8U66. 

18) przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Dobromierz za rok 2011. 
19) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w 

Dobromierzu za 2011 rok. 
20) powołania komisji ds. przejęcia lokalu komunalnego Jaskulin 12/2. 
21) zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy 

Dobromierz. 
22) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2012. 
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23) ustalenia stawek opłat za wywóz nieczystości płynnych oraz za korzystanie z przydomowych 
oczyszczalni ścieków przy budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Dobromierz 
w 2012 r. 

24) zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym dla 
głównego najemcy. 

25) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2012. 
26) obniżenia wartości nieruchomości, niezabudowanych, działka nr 355/1 o pow. 0,1225 ha i 

działka nr 355/2 o pow. 0,1214 ha, położonych w Dobromierzu. 
27) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 16 lipca 2012 

r. II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, 
działka nr 355/1 o pow.0,1225 ha i działka nr 355/2 o pow. 0,1214 ha, położonych w 
Dobromierzu. 

28) zmieniające zarządzenie nr 56/11 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 28 czerwca 2011 r. w 
sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych  
w Urzędzie Gminy w Dobromierzu. 

29) organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru w gminie Dobromierz na czas zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa i wojny. 

30) zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia organizacji naboru na stanowiska urzędnicze, w 
tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobromierz oraz wolne 
kierownicze stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych Gminy Dobromierz. 

31) powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. Rady Gminy. 
32) powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji gminy. 
33) zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia tabeli norm przydziału środków ochrony 

indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego oraz 
zapewnienia środków czystości. 

34) określenia listy rodzajów przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez punkt 
kancelaryjny. 

35) Określenia wzorów środków ewidencyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 
archiwum zakładowego Urzędu Gminy Dobromierz. 

 
Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1) otwarcia wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej w Pastuchowie 26 kwietnia 2012 r., zbudowanej 
w ramach PROW 2007-2013, działanie „Odnowa  i Rozwój Wsi” oraz podsumowanie 
projektu „Szkoła Sukcesu”, 

2) w III Ogólnopolskim Kongresie Regionów 29-31 maja 2012 w Świdnicy, 
3) w XXVI Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w 

dniach 10-11 maja 2012 r. w Poznaniu, 
4) w konferencji Regionalnej Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika 

Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 w Wałbrzychu 19 czerwca br. 
 
W ramach bieżących zadań: 

1) Wykonano obowiązek wynikający z ustawy o samorządzie gminnym w zakresie składania 
oświadczeń majątkowych wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu 
w roku podatkowym za rok poprzedni przez osoby obowiązane do ich złożenia łącznie z ich 
publikacją w BIP oraz przekazaniem do Urzędu Skarbowego w celu dokonania ustawowej 
analizy. 

2) Przygotowywano dokumentację do zawarcia umów, w wyniku których Urząd Pracy skierował 
do wykonywania prac na prace interwencyjne w zakresie melioracji 5 osób bezrobotnych, 
prace społecznie użyteczne 5 osób bezrobotnych. Łącznie od 01 stycznia gmina 
zorganizowała dla 41 osób bezrobotnych różnorodne formy aktywizacji zawodowej. 

3) Na bieżąco realizowane są zadania w zakresie wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej 
pracy na cele społeczne przez osoby skazane wyrokiem Sądu Rejonowego w Świdnicy. 

4) Sporządzono sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał br. 
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5) Sporządzono wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym 
udzielono pomocy publicznej w 2011 r. oraz udzielonej pomocy powyżej kwoty 500 zł i 
umorzeń. 

6) Dokonano nasadzeń kwiatów i krzewów na skwerach gminnych i w gazonach oraz na bieżąco 
koszono pobocza dróg gminnych i tereny zielone. 

7) Zorganizowano zbiórkę zużytego sprzętu rtv i agd z terenu gminy, której I część zrealizowano 
16 czerwca, zaś II zaplanowano na 23 czerwca. 

8) Trwają prace związane z oczyszczaniem pobocza i rowu przydrożnego w Pietrzykowie. 
9) Trwa remont świetlicy wiejskiej w Roztoce. 
10) Zrealizowano I etap uzupełniania oświetlenia drogowego w Dobromierzu i Borowie. 
11) Zorganizowano gminny Dzień Dziecka w hali sportowej w Dobromierzu oraz na bieżąco 

realizowany jest harmonogram imprez gminnych. 
12) Zorganizowano akcję szczepienia dziewcząt przeciwko wirusowi HPV oraz badania 

mammograficzne w Dobromierzu i Roztoce. 
13) Przeprowadzono modernizację Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Cmentarnej w Dobromierzu. 

Zamontowano nowoczesną pompę na II stopniu, rozbudowano układ sterowani pompami o 
drugi falownik, wymieniono osprzęt na przyłączach pomp, zainstalowano wyrównawczy 
zbiornik sprężający. Stacja płynnie i elastycznie dostarcza wodę do sieci według bieżącego 
zapotrzebowania przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej. Układ sterowania zapewnia 
również niezawodne włączanie pompy na III stopniu – pompy pożarowej. Przeprowadzona 
modernizacja SUW pozwoli osiągnąć znaczące oszczędności w użyciu energii elektrycznej na 
poziomie około 40%. W obecnym stanie SUW zapewni stabilne dostawy wody ze studni 
głębinowych dla wszystkich mieszkańców Gminy Dobromierz, również po rozbudowie sieci 
wodociągowej do Gniewkowa, Czernicy i Pietrzykowa. Występujące zakłócenia w postaci 
spadków ciśnienia u odbiorców wody nie są związane z pracą SUW. Uporządkowania 
wymaga sieć wodociągowa, a w szczególności niekontrolowane duże pobory wody do innych 
celów niż na potrzeby gospodarstw domowych również poprzez hydranty. 

14) Przyznano Gminie Dobromierz dotację na: 
a) budowę szatni przy boisku sportowym w Dobromierzu w kwocie 30.000 zł, 
b) na usuwanie azbestu z terenu gminy w kwocie 112.000 zł, 
c) na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Serwinowie w technologii 

asfaltowej w kwocie 163.840 zł z budżetu województwa dolnośląskiego w ramach 
ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. 

15) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu wydał 50 kart kolonijnych na kolonię 
organizowaną przez Gminę Dobromierz w Ustce. Ponadto z Kuratorium pozyskano 10 miejsc 
kolonijnych w Pobierowie, a także dofinansowano udział 20 dzieci w obozie wędrownym 
organizowanym przez Szkołę Podstawową w Gniewkowie. 

 
 

       
       WÓJT 
(-) Jerzy Ulbin 


