
Dobromierz, dnia 24 września 2012 r. 
 

 
Informacja 

o pracy Wójta Gminy Dobromierz w okresie między sesjami 
tj. od 28 sierpnia do 24 września 2012 r. 

 
Wysoka Rado! 
Szanowni Państwo! 

Niniejszym przedkładam informację o mojej pracy, podległego mi urzędu i gminnych 
jednostek organizacyjnych. 
 
W okresie sprawozdawczym wydałem 10 zarządzeń w sprawie: 

1) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2012. 
2) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia przetargu na 

dzierżawę lokali użytkowych, położonych w Dobromierzu przy pl. Wolności 7 oraz pl. 
Wolności 2. 

3) przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Dobromierz oraz informacji 
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć za I półrocze 
2012 roku. 

4) 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, 280/2, 288 część, obręb Dobromierz". 

5) powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania: "Dostawa 
fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x2 z 
przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewkowie". 

6) powołania Komisji w celu odbioru końcowego zadania pn. „ Dostawa i montaż instalacji 
grzewczej oraz wodno-kanalizacujnej w świetlicy wiejskiej w Roztoce”, realizowanego na 
podstawie umowy nr 305/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. 

7) zatwierdzenia nabywców lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Gniewkowie 41, 
zbywanego w trybie bezprzetargowym dla najemcy.  

8) przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Dobromierz z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
2013 rok.  

9) powołania Komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków 
pozabudżetowych. 

10) powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania 
"Wzmocnienie budynku mieszkalnego w Dzierzkowie 28 ściągami stalowymi z wymianą 
pokrycia dachowego". 

Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 
1) 22 września na 55-leciu Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, 
2) 24 września w Ślęży na uroczystości Jubileuszu XX-lecia Oddziału Terenowego Agencji 

Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu.  
 
W ramach bieżących zadań: 

1) 2 września zorganizowano Dożynki Gminne w Roztoce. W uroczystości uczestniczyli 
parlamentarzyści, przedstawiciele duchowieństwa z Biskupem Świdnickim Ignacym Decem na 
czele, władze gminy Dobromierz i gmin ościennych, radni, sołtysi i licznie zgromadzeni 
mieszkańcy. 

2) Sezon letni na basenach kąpielowych w Dobromierzu zamknął się wynikiem dodatnim, z uwagi 
na wypracowany przychód ze sprzedaży biletów wstępu w wysokości 41.356,89 zł. Przy 
planowanych przychodach na poziomie 24.000 zł daje to 172,32 % wykonania planu. 
Dodatkowo przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego (oprócz corocznych prac jak malowanie 
niecek itp.) wykonano prace remontowe: wymianę pokrycia dachowego na budynku 
przepompowni, malowanie elewacji tego budynku, malowanie ścian szczytowych budynku 



szatni, remont punktu sprzedaży, zakupiono 6 kompletów ławostołów. Wszystkie te prace oraz 
te planowane na wiosenny  okres 2013 (wymiana okien w punkcie sprzedaży, wymiana kielicha 
żeliwnego, remont pokrycia dachowego na budynku szatni) będą zrefundowane w ramach 
umowy z Urzędem Marszałkowskim, która została podpisana przez GOKSiR na początku 
września br.  

3) Dzięki podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim możliwy był zakup namiotów, 
ławostołów i organizacja tych Wiejskich Integracji. Na początku września został złożony 
wniosek o płatność. 

4) Rozstrzygnięto przetarg na "Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - 
gaśniczego z napędem 4x2 z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewkowie". 

5) Wniosek złożony na remont świetlicy wiejskiej w Bronowie został rozpatrzony pozytywnie i w 
ciągu najbliższych dni zostanie podpisana umowa na dofinansowanie realizacji tego zadania. 

6) Pozytywnie rozpatrzono wniosek o dofinansowanie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu 
gminy Dobromierz w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach 
projektu zostanie zapewniony sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu dla grupy 30 
gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji 
ekonomicznej lub niepełnosprawności oraz 3 szkoły i GOPS. Wartość projektu 383.188,41 zł. 
Realizacja projektu nastąpi od stycznia 2013 r. 

7) Trwają czynności związane z organizacją 3 punktów przedszkolnych na terenie gminy: 
rekrutacja dzieci, kadry, przygotowanie pomieszczeń. 

Do realizacji przyjęto uchwały z XXII sesji Rady Gminy  Dobromierz w sprawie: 
�  zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2012. 
�  zmieniająca 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. 

�  zmiany uchwały Nr VII/40/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie 
przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kopalni 
granitu „Gniewków I”.  

�  zmiany Uchwały Nr XVIII/108/12 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie 
przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Dobromierz z wyłączeniem wsi Szymanów. 

� zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Dobromierz. 

� przyjęcia na własność Gminy Dobromierz porzuconych na terenie gminy pojazdów 
samochodowych. 

 
 
          WÓJT 
              (-) Jerzy Ulbin 


