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Sprawozdanie 
 

z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 
tj. od 18 grudnia 2012 r. do 16 stycznia 2013 r. 

 
Wysoka Rado! 
Szanowni Państwo! 
 Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu  
i gminnych jednostek organizacyjnych. 
 
W okresie sprawozdawczym wydałem 10 zarządzeń w sprawie: 

1) zatwierdzenia nabywcę działki rolnej nr 72 o pow. 0,13 ha położonej w Jaskulinie, 
zbywanej w trybie ogłoszonego I przetargu ustnego nieograniczonego.  

2) zatwierdzenia nabywcy działki gruntu niezabudowanego nr 115/2 o pow. 0,17 ha 
położonego w Czernicy, zbywanego w trybie ogłoszonego I przetargu ustnego 
nieograniczonego.  

3) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 
4) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2012.  
5) zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku 

2013 przejściowego deficytu budżetowego.  
6) zatwierdzenia planu finansowego Gminy Dobromierz na rok 2013. 
7) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków – SP  

w Gniewkowie. 
8) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków – GOPS 

w Dobromierzu. 
9) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków – SP  

w Dobromierzu. 
10) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków – Zespół 

Szkół w Roztoce. 
 

Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 
1) 19 grudnia 2012 r. w spotkaniu wigilijnym w Urzędzie Gminy Świdnica. 
2) 19 grudnia 2012 r. w Jasełkach wystawianych przez uczniów  Szkoły Podstawowej i 

punktu Przedszkolnego w Dobromierzu w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i 
Rekreacji Dobromierzu. 

3) 21 grudnia 2012 r.  w uroczystości z okazji obchodów XX-lecia Państwowej Straży 
Pożarnej w Świdnicy. 

4) 28 grudnia 2012 r. w Spotkaniu Noworocznym w sali widowiskowej świetlicy 
wiejskiej w Roztoce. 

5) w spotkaniach opłatkowych organizowanych w gminie Dobromierz (Gniewków, 
Borów). 

6) 15 stycznia br. w Spotkaniu Noworocznym zorganizowanym przez Powiat Świdnicki 
w Teatrze Miejskim w Świdnicy. 

 
W ramach bieżących zadań: 
1) w wyniku zapytań ofertowych wyłoniono dostawców zadań realizowanych w ramach 

funduszy sołeckich. 
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach programu "Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania"  wydał 200 paczek żywnościowych. 
3) prowadzono prace związane z zimowym utrzymaniem dróg. 
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4) odbyło się szkolenie z zakresu Małych Projektów zorganizowane przez 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu". 

5) wykonano utwardzenie drogi gminnej w Pietrzykowie, na którą Nadleśnictwo Jawor 
przekazało kruszywo. 

6) przekazano świetlicę wiejską w Roztoce Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i 
Rekreacji w Dobromierzu. 

7) zorganizowano II Koncert Kolęd w Dobromierzu, na którym wystąpiła Alicja 
Majewska i Włodzimierz Korcz. 

8) na części punktów poboru energii elektrycznej oświetlenia ulicznego została 
zmniejszona moc przyłączeniowa oraz zmieniono taryfę. W konsekwencji czego 
pojawiają się oszczędności w opłatach za oświetlenie drogowe. W najbliższych dniach 
zostaną podpisane kolejne umowy zmieniające moc umowną oraz taryfy na pozostałe 
punkty poboru energii elektrycznej w oświetleniu ulicznym. 

 
Do realizacji przyjęto uchwały z XXVI i XXVII sesji Rady Gminy Dobromie rz w 
sprawie: 
1) przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 
2) budżetu Gminy Dobromierz na rok 2013. 
3) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobromierz. 
4) podziału Gminy Dobromierz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, 

granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
5) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 
6) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2012. 
7) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Dobromierz. 
 

          WÓJT  
             (-) Jerzy Ulbin 


