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Dobromierz, dnia 27 sierpnia 2012 r. 
 

 
Informacja 

o pracy Wójta Gminy Dobromierz w okresie między sesjami 
tj. od 20 czerwca do 27 sierpnia 2012 r. 

 
Wysoka Rado! 
Szanowni Państwo! 

Niniejszym przedkładam informację o mojej pracy, podległego mi urzędu i gminnych jednostek 
organizacyjnych. 
 
W okresie sprawozdawczym wydałem 27 zarządzeń w sprawie: 

1) wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Dobromierz oraz 
określenia jego zadań. 

2) wyznaczenia Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Gminy Dobromierz oraz 
określenia jego zakresu działania. 

3) wyznaczenia pracownika zarządzającego oprogramowaniem komputerowym w Urzędzie Gminy 
Dobromierz. 

4) powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania: Zapewnienie uczniom 
przewozu do placówek oświatowych na terenie gminy Dobromierz w roku szkolnym 2012/2013 i 
2013/2014 przez zakup biletów miesięcznych. 

5) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2012. 
6) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 
7) zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobromierz. 
8) przeznaczenia do wydzierżawienia gruntu rolnego stanowiącego mienie Gminy Dobromierz, ustalenia 

warunków, powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 20 lipca 2012 r. I przetargu ustnego 
nieograniczonego na dzierżawę działki rolnej w Kłaczynie. 

9) ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów. 
10) zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobromierz. 
11) zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 
12) zatwierdzenia nabywców działek niezabudowanych nr 355/1 i 355/2 położonych w Dobromierzu, 

zbytych w trybie II przetargu ustnego nieograniczonego. 
13) powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień 

nauczyciela mianowanego. 
14) powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień 

nauczyciela mianowanego. 
15) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 31 sierpnia 2012 r. I 

przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, działka nr: 123/2 o 
pow. 0,58 ha, nr 116 o pow. 1,01 ha nr 230/3 o pow. 1,37 ha i nr 137 o pow. 1,67 ha, położonych w 
Pietrzykowie. 

16) powołania Komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami. 
17) zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobromierz. 
18) 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. 

19) powołania Komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i remontów 
(nabór nierozstrzygnięty z powodu braku zgłoszonych ofert). 

20) zatwierdzenia nabywców lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Borowie 45, zbywanego w trybie 
bezprzetargowym dla najemcy. 

21) powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania: „Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Dobromierz”. 

22) powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania: „Remont drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji podatnej i półsztywnej, podbudowa z warstwą 
jezdną na dz. 289/1, 280/1, 288 część, obręb Dobromierz”. 

23) zmiany do zarządzenia nr 60/2011 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie 
ustalenia zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Dobromierz. 

24) powołania Komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i remontów. 
25) zasad i terminów przyjmowania wniosków do projektu budżetu na 2013 rok oraz zakresu i 

szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 
26) powołania komisji w celu odbioru końcowego zadania pn.: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce 

– Etap II w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”, realizowanego na podstawie 
umowy nr 64/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. 

27) przeprowadzenia kontroli w szkołach Gminy Dobromierz pod względem przygotowania do rozpoczęcia 
roku szkolnego 2012/2013. 
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Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1) 24 lipca w Świdnicy na uroczystości z okazji Święta Policji, 
2) 7 sierpnia w Bogatyni w uroczystości uhonorowania gmin, które wsparły mieszkańców oraz Gminę 

Bogatynia po powodzi z 2010 roku, 
3) 8 sierpnia w Świdnicy w spotkaniu roboczym Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Miast i Gmin 

Powiatu Świdnickiego, 
4) 14 sierpnia w Dzierzkowie w uroczystości zakończenia roku przedszkolnego, 
5) w zebraniach wiejskich w Czernicy i Gniewkowie, 
6) wizytowałem kolonię zorganizowaną w Ustce dla dzieci z gminy Dobromierz. 

 
 
W ramach bieżących zadań: 

1) W okresie od 25 lipca do 3 sierpnia 49 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum naszej gminy wzięło 
udział w kolonii letniej w Ustce. Organizatorem wypoczynku była firma  POLTUR POLSKA Sp. z o.o.  
z siedzibą w Zielonej Górze.  Tegoroczna kolonia wyróżniała się bogatym programem rekreacyjnym  
(3 wycieczki autokarowe), bardzo dobrymi warunkami mieszkaniowym i smacznymi posiłkami. Nad 
prawidłowym przebiegiem wypoczynku  czuwał obserwator z ramienia gminy Dobromierz. 
Od 27 lipca do 9 sierpnia, 10 dzieci przebywało na 14 – dniowej kolonii letniej w Pobierowie, 
finansowanej przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Ponadto 20 dzieci wzięło udział w obozie 
wędrownym na Warmii i Mazurach, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową  w Gniewkowie, który 
został dofinansowany przez Gminę Dobromierz. 

2) Od 8 do 17 lipca siedmioosobowa grupa młodzieży z naszej gminy porządkowała polskie groby w 
miejscowości Borysław na Ukrainie. Organizatorami akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” 
była Telewizja Polska Oddział we Wrocławiu i Dolnośląskie Kuratorium Oświaty. 

3) Wykonano docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Gniewkowie. 
4) Sprzedano 2 działki budowlane na ul. Podgórnej w Dobromierzu. 
5) Wybrukowano teren przed świetlicą wiejską w Dzierzkowie, w ramach funduszu sołeckiego. 
6) Utwardzono drogę gminną nr 312 w Czernicy.  
7) Wybudowano plac zabaw w Dobromierzu, w ramach funduszu sołeckiego. 
8) Podpisałem umowę pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gniewków, Dzierzków i 

Czernica w Gminie Dobromierz. 
9) Rozpoczęto budowę sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków. 
10) Sporządzono sprawozdania finansowe za I półrocze bieżącego roku. 
11) Przyznano gminie dotację na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Gniewkowie. 
12) Podpisałem umowę o przyznanie pomocy w ranach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 

w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Odnowa  i 
rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 – Budowa świetlicy wiejskiej w Kłaczynie. 

13) Podpisałem umowę partnerską z Fundacją Edukacji Przedszkolnej we Wrocławiu na realizację 
projektu, w ramach którego z funduszy unijnych zostaną uruchomione 2 punkty przedszkolne na 
parterze świetlicy wiejskiej w Roztoce i 1 w Szkole Podstawowej w Dobromierzu. Łącznie w 
przedszkolach zostanie przygotowanych 60 miejsc dla 3 i 4-latków z terenu całej gminy. Placówki 
rozpoczną działalność od listopada  bieżącego roku, a zatrudnienie w nich znajdzie 6 osób. Wartość 
projektu to 700 000 zł. 

 
 
Do realizacji przyjęto uchwały z XX i XXI sesji Rady Gminy  Dobromierz w sprawie: 

� rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Gminy Dobromierz za rok 2011, 

� udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dobromierz za rok 2011, 
� zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki 

przyznawania stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i  za warunki pracy oraz 
obliczania i  wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 
a także dodatku mieszkaniowego, nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę 
Dobromierz. Z uwagi na wydanie przez Wojewodę Dolnośląskiego rozstrzygnięcia nadzorczego 
stwierdzającego nieważność § 1 ust 5., zmiany uchwały w tej części skierowano pod obrady sierpniowej 
sesji Rady. 

� uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w 
rodzinie w Gminie Dobromierz, 

� zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 
� zmian w budżecie gminy Dobromierz na rok 2012. 

 
WÓJT        

       (-) Jerzy Ulbin 


