
Sprawozdanie 
 

z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 
tj. od 27 listopada 2012 r. do 17 grudnia 2012 r. 

 
Wysoka Rado! 
Szanowni Państwo! 
 Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu  
i gminnych jednostek organizacyjnych. 
 
W okresie sprawozdawczym wydałem 12 zarządzeń w sprawie: 

1) powołania komisji w celu odbioru końcowego zadań pn.:  
1."Remont drogi gminnej dz. Nr 474 obręb Jugowa" realizowanego na podstawie 
umowy nr 357/2012 z dnia 19 listopada 2012 r.  
2. "Remont drogi gminnej dz. Nr 687/2 obręb Roztoka" realizowanego na podstawie 
umowy nr 356/2012 z dnia 19 listopada 2012 r.  

2) programu ułatwiania spłaty zadłużenia za czynsz w lokalach gminnych oraz za pobór 
wody i odprowadzanie ścieków, osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej  
i życiowej. 

3) powołania Komisji Wnioskowej ds. rozpatrywania wniosków w zakresie realizacji 
programu ułatwiania spłaty zadłużenia za czynsz w lokalach gminnych oraz za pobór 
wody  
i odprowadzanie ścieków, osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.  

4) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2012. 
5) ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Dobromierz (Wigilia – 24  

grudnia 2012 r.). 
6) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia ustnego 

przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu marki Mercedes-Benz. 
7) powołania komisji w celu odbioru końcowego zadania pn. ”Budowa szatni przy 

boisku sportowym w Dobromierzu”, elementów objętych dotacją Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu zgodnie z Umową 
Nr DOW-0/1905/12 z dnia 04.07.2012 r. 

8) zatwierdzenia nabywcy działki gruntu niezabudowanego nr 116 o pow. 1,01 ha 
położonego w Pietrzykowie, zbywanego w trybie ogłoszonego II przetargu ustnego 
nieograniczonego.  

9) zatwierdzenia nabywców lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Gniewkowie nr 9, 
zbywanego w trybie bezprzetargowym dla najemcy. 

10) zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Dobromierzu przy 
ulicy Plac Wolności nr 4, zbywanego w trybie bezprzetargowym dla najemcy. 

11) zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 
gminy Dobromierz. 

12) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2012. 
 
Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 
1) 6 grudnia br. w Mikołajkowym Turnieju Gier i Zabaw o Puchar Wójta Gminy 

Dobromierz, w dobromierskiej hali sportowej, który został zorganizowany przez 
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej. 



2) 10 grudnia br. w naradzie szkoleniowej nt. „Ograniczenie długu sektora 
samorządowego w świetle przepisów o finansach publicznych” zorganizowanej przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu. 

3) 13 grudnia br. w spotkaniu świątecznym w Starostwie Powiatowym w Świdnicy. 
4) 13 grudnia br. w uroczystości z okazji Święta Patrona Szkoły w I Liceum 

Ogólnokształcącym im. Księcia Bolka I w Jaworze. 
 
W ramach bieżących zadań: 
1) usunięto 2360 m² płyt eternitowych z terenu gminy Dobromierz. 
2) dobiegł końca kurs szeregowych OSP - etap 1 dla strażaków z jednostek OSP z terenu 

gminy oraz z OSP Tomkowice i Imbramowice. Szkolenie w świetlicy wiejskiej w 
Roztoce przeprowadziła Komenda Powiatowa PSP w Świdnicy.  

3) w ramach funduszu sołeckiego wyremontowano drogi gminne w Jugowej i Roztoce. 
4) 3 grudnia br. w Borowie zostały zakończone oraz odebrane prace związane  

z rozbiórką wiaduktu znajdującego się nad drogą powiatową nr 2924D przy jednym 
z zakładów kamieniarskich. 

5) od 3 grudnia br. gmina wprowadziła program "Odpracuj swój dług dla siebie i swojej 
gminy". 

6) ogłoszono zapytanie ofertowe na sprzęty związane z doposażeniem świetlic – fundusz 
sołecki. 

7) w wyniku przeprowadzonego ustnego nieograniczonego przetargu sprzedano 
samochód Mercedes – Benz. 

8) w wyniku przeprowadzonego I ustnego nieograniczonego przetargu sprzedane zostały: 
działka nr 72 o pow. 0,13 ha położona w Jaskulinie oraz działka nr 115/2 o pow. 0,17 
ha położona w Czernicy. 

9) bieżące prace związane z zimowym utrzymaniem dróg. 
10) trwają prace przy budowie sieci wodociągowej w Gniewkowie. 

 
Do realizacji przyjęto uchwały z XXV sesji Rady Gminy Dobromierz w sprawie: 
1) w sprawie obniżenia  ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. 
2) w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. 
3) w sprawie stawek podatku od środków transportowych. 
4) w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 
5) w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2012. 
6) w sprawie zmiany uchwały Nr LI/305/06 Rady Gminy Dobromierz z dnia 31 sierpnia 

2006 r. w sprawie przyjęcia Planu urządzeniowo-rolnego Gminy Dobromierz. 
7) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy 

Dobromierz. 
8) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkół  

im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce. 
 

 
         WÓJT 
             (-) Jerzy Ulbin 


