
Sprawozdanie 
 

z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 
tj. od 17 stycznia 2013 r. do 28 stycznia 2013 r. 

 
Wysoka Rado! 
Szanowni Państwo! 
 Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu  
i gminnych jednostek organizacyjnych. 
 
W okresie sprawozdawczym wydałem 6 zarządzeń w sprawie: 

1) ustalenia stawek opłat za wywóz nieczystości płynnych oraz za korzystanie z 
przydomowych oczyszczalni ścieków przy budynkach stanowiących mieszkaniowy 
zasób gminy Dobromierz w 2013 r. 

2) zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 
Gminy Dobromierz. 

3) wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych. 
4) zmieniające zarządzenie w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności 

kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Dobromierz. 
5) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy 

Dobromierz z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2013 r. 
6) powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na Dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego 
„mikrobusu”  do przewozu osób niepełnosprawnych, który w wersji standardowej jest 
samochodem 9-cio miejscowym w ramach projektu „Zmniejszenie barier 
transportowych w Gminie Dobromierz wyrównaniem szans osób niepełnosprawnych 
w dostępie do podstawowych usług publicznych” w ramach Programu wyrównywanie 
różnic między regionami II” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 
Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1) 25 stycznia br. w konferencji z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb 
Zatrudnienia – System urzędów pracy – perspektywy w Świdnicy. 

2) 25 stycznia br. w uroczystym przekazaniu jednostkom OSP gminy Dobromierz 
sprzętu przeciwpożarowego na dobromierskim rynku i spotkaniu noworocznym. 

3) 28 stycznia br. w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Poseł na Sejm 
Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską i Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego dr 
Jerzego Tutaja w Wałbrzychu. 

4) w spotkaniach opłatkowych organizowanych w gminie Dobromierz. 
 
W ramach bieżących zadań: 

1) rozpoczęto akcję informacyjną „zwrot akcyzy dla rolników”. 
2) odbył się przegląd techniczny 10 placów zabaw na terenie gminy Dobromierz z 

udziałem pracownika Inspektoratu Nadzoru Budowlanego ze Świdnicy. 
3) podpisano akt notarialny o przejęciu drogi przez były PGR w Dzierzkowie od Agencji 

Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. 
4) odbyło się  spotkanie w sprawie opracowywania projektu urządzeniowo-rolnego dla 

obrębu Kłaczyna. 
5) gmina Dobromierz w 2012 r. uczestniczyła w przetargu na wyłonienie nowego 

podmiotu od którego zakupywana będzie energia elektryczna. Przetarg ten 



zorganizowała gmina miejska Lubin jako podmiot inicjujący oraz odpowiedzialny za 
przeprowadzenie postępowania przetargowego, w wyniku którego wyłoniono nowy 
podmiot  tj. Polska Grupa Energetyczna. PGE przedstawiła najkorzystniejsze warunki 
cenowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami koniecznym jest podpisanie umów z 
zakresu świadczenia usług dystrybucji z firmą Tauron Dystrybucja S.A. – operatorem 
z zakresu dystrybucji na naszym terenie. W najbliższych dniach podpisane zostaną z 
Polską Grupą Energetyczną umowy na zakupu energii elektrycznej na wszystkie 
punkty poboru w gminie Dobromierz na okres od 1 lutego do 31 grudnia 2013 r. 
Efektem w/w czynności jest zmniejszenie kosztów zakupu energii. 

6) opracowano harmonogram ferii zimowych w ramach akcji Ferie 2013. 
 
Do realizacji przyjęto uchwały z XXVIII sesji Rady Gminy Dobromierz w sprawie: 

1) odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady 
Gminy Dobromierz. 

2) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobromierz. 
3) rozpatrzenia skargi na działalność Zastępcy Wójta Gminy Dobromierz, pełniącego 

obowiązki Likwidatora Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu. 
4) zmian w Statucie Gminy Dobromierz. 

 
         WÓJT 
             (-) Jerzy Ulbin 


