
Sprawozdanie 
 

z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 
tj. od 16 października do 26 listopada 2012 r. 

 
Wysoka Rado! 
Szanowni Państwo! 

Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu i gminnych 
jednostek organizacyjnych. 
 

W okresie sprawozdawczym wydałem 16 zarządzeń w sprawie: 
1) zatwierdzenia nabywców lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Szymanowie 3, zbywanego 

w trybie bezprzetargowym dla najemcy. 
2) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 3 grudnia 

2012 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową tj. działek: nr 62/24, nr 62/25, nr 62/26, nr 62/27, nr 62/28, nr 62/30, 
nr 62/31, nr 62/32, nr 62/33, nr 62/34, położonych w Gniewkowie i działki nr 66/2 położonej 
w Dzierzkowie. 

3) powołania komisji w celu odbioru końcowego zadania pn.: ,,Remont drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych o pełnej konstrukcji podatnej i półsztywnej, podbudowa z warstwą jezdną na 
dz. 289/1; 280/1; 280/2; 288 część, obręb Dobromierz". 

4) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 12 grudnia 
2012 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości działka nr 72 o pow. 
0,13 ha położonej w Jaskulinie i działki nr 115/2 o pow. 0,17 ha położonej w Czernicy. 

5) powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania „Przetarg 
nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 500.000 PLN na spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów”. 

6) projektu budżetu Gminy Dobromierz na 2013 rok. 
7) projektu przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 
8) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2012. 
9) powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania „Przetarg 

nieograniczony na ubezpieczenie Gminy Dobromierz i jej jednostek organizacyjnych”. 
10) ustalenia planu kontroli na 2013 r. podległych i nadzorowanych przez Wójta Gminy 

Dobromierz jednostek organizacyjnych gminy oraz jednostek korzystających z dotacji w 
zakresie rozliczenia finansowego tych dotacji. 

11) zatwierdzenia nabywców lokalu mieszkalnego nr 7, położonego w Dzierzkowie 37, 
zbywanego w trybie bezprzetargowym dla najemcy. 

12) zatwierdzenia nabywców lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Gniewkowie 9, zbywanego 
w trybie bezprzetargowym dla najemcy. 

13) zatwierdzenia nabywców lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Pietrzykowie 27, 
zbywanego w trybie bezprzetargowym dla najemcy. 

14) 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 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 

15) przeznaczenia do wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących mienie Gminy Dobromierz, 
ustalenia warunków przetargu i powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 6 grudnia  
2012 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działek rolnych. 

16) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 28 grudnia 
2012 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości działka nr 148/15 o 
pow. 13,41 ha położonej w Pietrzykowie. 

 
 
 
 



Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 
1) 22 października br. w Sudeckim Konwencie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów w 

Wałbrzychu. 
2) 31 października br. w spotkaniu dyskusyjnym Zespołu Lokalnej Współpracy, związanym z 

opracowaniem projektu Planu Zadań Ochronnych dla projektowanego Specjalnego Obszaru 
siedlisk NATURA 2000 Dobromierz PLH020034 w Dobromierzu. 

3) 5 listopada br. w otwarciu punktów przedszkolnych: dwóch w Roztoce i jednego w 
Dobromierzu. 

4) 9 listopada br. w spotkaniu, na którym zaprezentowano wystawę fotograficzną pt. „Ocalić od 
zapomnienia” w Dzierzkowie. 

5) 10 listopada br. w obchodach Narodowego Święta Niepodległości oraz otwarciu świetlicy 
wiejskiej w Roztoce. 

6) 16 listopada br. w Teatrze Miejskim w Świdnicy w II Powiatowych Obchodach Dnia 
Pracownika Socjalnego. 

7) 17 listopada br. w mszy św. oraz poświęceniu nowo zakupionego lekkiego pojazdu 
pożarniczego marki Renault dla OSP w Gniewkowie. 

8) 22 listopada br. w świetlicy wiejskiej w Roztoce w uroczystości 90-lecia urodzin 
emerytowanej nauczycielki pani Weroniki Sadowskiej. 

 
W ramach bieżących zadań: 

1) dokonano protokolarnego odbioru zadania pn. ,,Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
o pełnej konstrukcji podatnej i półsztywnej, podbudowa z warstwą jezdną na dz. 289/1; 280/1; 
280/2; 288 część, obręb Dobromierz". 

2) ogłoszono nowy nabór związany z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji. 
3) na terenie gminy Dobromierz zakończono prace techniczne, sanitarne i korekcyjne drzew, 

które miały na celu zlikwidowanie zagrożenia dla mieszkańców oraz poprawę estetyki.  
4) 15 listopada 2012 r. przedłożono projekt uchwały budżetowej na 2013 rok Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej oraz dostarczono do Biura Rady Gminy. 
5) przekazano do użytkowania świetlicę wiejską w Roztoce. 
6) uruchomiono 3 punkty przedszkolne: 2 w Roztoce, 1 w Dobromierzu. 
7) trwa budowa szatni na boisku sportowym w Dobromierzu. 
8) podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem na usuwanie wyrobów zawierających azbest z 

terenu gminy. 
9) zakończono remont małej świetlicy strażackiej w Gniewkowie. 
10) zakupiono wóz strażacki dla OSP w Gniewkowie. 
11) wybudowano przydomową oczyszczalnię ścieków przy Budynku Gniewków 38 B. 
12) ogłoszono przetarg na ubezpieczenie obiektów znajdujących się w zasobie gminy. 
13) trwają prace przy budowie sieci wodociągowej w Gniewkowie. 

 
Do realizacji przyjęto uchwały z XXIV sesji Rady Gminy Dobromierz w sprawie: 

1) przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobromierz z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok. 

2) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2012. 
3) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz 

z wyłączeniem wsi Szymanów. 
4) uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych w gminie Dobromierz na lata 2012-2015. 
5) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobromierz. 

 
 
         WÓJT 
               (-) Jerzy Ulbin 


