
Dobromierz, dnia 16 października 2012 r. 
 
 

Informacja 
o pracy Wójta Gminy Dobromierz w okresie między sesjami 

tj. od 25 września do 15 października 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) zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej w Kłaczynie  
i wyodrębnienia samodzielnych lokali mieszkalnych w budynku nr 61. 

2) zatwierdzenia nabywcy działki gruntu nr 123/2 o pow. 0,58 ha, położonej  
w Pietrzykowie, zbytej w trybie ogłoszonego I przetargu ustnego nieograniczonego. 

3)  przeznaczenia do wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących mienie Gminy Dobromierz, 
ustalenia warunków przetargu i powołania komisji do przeprowadzenia  
w dniu 12 października 2012 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działek 
rolnych.  

4) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2012. 
5) w sprawie obniżenia wartości nieruchomości niezabudowanych, działka: nr 116 o pow. 1,01 ha, 

nr 230/3 o pow. 1,37 ha, nr 137 o pow. 1,67 ha położonych w Pietrzykowie.  
6) zatwierdzenia nabywcy lokalu użytkowego położonego w Dobromierzu, Plac Wolności 4, 

zbywanego w trybie bezprzetargowym dla najemcy. 
7) przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Dobromierz według 

stanu na 31 grudnia 2012 r.  
8) powołania Komisji ds. oceny ofert na prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach 

Indywidualizacji procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych. 
9) ustalenia ceny sprzedaży w I przetargu ustnym nieograniczonym działki nr 72 o pow. 0,13 ha 

położonej w Jaskulinie i działki nr 115/2 o pow. 0,17 ha położonej w Czernicy.  
10) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 12 listopada 

2012 r. II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 116 o pow. 1,01 ha, 
działki nr 230/3 o pow. 1,37 ha i działki nr 137 o pow. 1,67 ha położonych w Pietrzykowie. 

 
Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1) 27 września br. w Samorządowym Kongresie Oświaty w Warszawie. 
2) 8 października br. w spotkaniu zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Dobromierza. 
3) 12 października br. w akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Dobromierzu. 

 
W ramach bieżących zadań: 

1) Podpisałem umowę o przyznanie pomocy w ramach 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  
w Borowie. 

2) Podpisałem umowę na wykonanie robót budowlanych pn. „ 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”. 

3) Podpisałem umowę o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów  
w ramach działania „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju”, objętego PROW na lata 2007-
2013 – Modernizacja elewacji i dachu budynku świetlicy wiejskiej w Bronowie. 



4) Podpisałem umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „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) Zakończono cykl zebrań wiejski dotyczących Funduszu Sołeckiego. 
6) Rozpoczęto prace w ramach porozumienia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej – 

odkrzaczenie rzeki Nysa Szalona na odcinku Kłaczyna-Roztoka. 
7) Rozpoczęto remont drogi dojazdowej do gospodarstw domowych oraz gruntów rolnych  

w Serwinowie. 
8) Kontynuowane są prace przy remoncie małej świetlicy w Gniewkowie w ramach funduszu 

sołeckiego. 
9) Trwają prace przy odbiorze świetlicy wiejskiej w Roztoce. 
10) Podpisałem umowę na dostarczenie wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Gniewkowie. 
11) Rozpoczęto budowę szatni na boisku sportowym w Dobromierzu. 
12) Zakończono czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie gminy Dobromierz w 

porozumieniu z Urzędem Pracy oraz Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych. 
13) Trwają prace przy budowie sieci wodociągowej w Gniewkowie. 
14) Rozpoczęto wykonywanie odwodnienia w Pietrzykowie w ramach funduszu sołeckiego. 
15) Zamontowano 2 nowe tablice informacyjne w Bronówku i Serwinowie. 
16) Zakończono uzupełnianie ubytków w nawierzchni dróg gminnych. 
17) Odbyły się bezpłatne badania mammograficzne w Gniewkowie.  
18) Odbyło się szczepienie jedenastolatek przeciwko wirusowi HPV (III dawka). Zaszczepiono 19 

z 25 jedenastolatek objętych akcją. Pozostałe 6 zostanie zaszczepionych w późniejszym 
terminie. 

19) Wznowiono działalność świetlic środowiskowych, w ramach których Gmina Dobromierz 
oprócz zajęć opiekuńczo-wychowawczych i profilaktycznych, zaproponowała udział  
w zajęciach sportowych, pomoc w odrobieniu lekcji i posiłek oraz akcji dożywiania dzieci  
w szkołach. 

 
 

Do realizacji przyjęto uchwały z XXIII sesji Rady Gminy Dobromierz w sprawie: 
� zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 
� zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2012. 
� zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania 
inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków”. 

� zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego 
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków”. 

� zatwierdzenia „Planu Odnowy miejscowości Czernica na lata 2012 – 2019”. 
� podziału gminy Dobromierz na okręgi wyborcze, ustalania ich granic i numerów oraz liczb 

radnych wybieranych w każdym okręgu. 
� uznania skargi Zespołu Folklorystycznego „Dobromierzanie” na działalność dyrektora Gminnego 

Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu za bezzasadną. 
 
 
 
       
                             WÓJT 
                                   (-) Jerzy Ulbin 


