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Sprawozdanie 
 

z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 
tj. od 29 stycznia 2013 r. do 18 lutego 2013 r. 

 
Wysoka Rado! 
Szanowni Państwo! 
 Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu  
i gminnych jednostek organizacyjnych. 
 
W okresie sprawozdawczym wydałem 11 zarządzeń w sprawie: 

1) powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania „Budowa 
świetlicy wiejskiej w Borowie”. 

2) powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania „Budowa 
świetlicy wiejskiej w Kłaczynie”. 

3) ustalenia ceny sprzedaży w I przetargu ustnym nieograniczonym dla działki nr 265/6 o pow. 
0,1465 ha położonej w Szymanowie. 

4) obniżenia wartości nieruchomości niezabudowanej, działka nr 148/15 o pow. 13,41 ha 
położonej w Pietrzykowie. 

5) obniżenia wartości nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod budownictwo 
mieszkaniowe położonych w Gniewkowie i działki nr 66/2 położonej w Dzierzkowie. 

6) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2013. 
7) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 22 marca  

2013 r. II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości: działki nr 148/15 o 
pow. 13,41 ha położonej w Pietrzykowie, działek budowlanych nr 62/24 o pow. 0,1065 ha, nr 
62/25 o pow. 0,1000 ha, nr 62/26 o pow. 0,1000 ha, nr 62/27 o pow. 0,1000 ha, nr 62/28 o 
pow. 0,1065 ha, nr 62/30 o pow. 0,1000 ha, nr 62/31 o pow. 0,1000 ha, nr 62/32 o pow. 
0,1000 ha, nr 62/33 o pow. 0,1371 ha, nr 62/34 o pow. 0,1215 ha przeznaczonych pod 
budownictwo mieszkaniowe położonych w Gniewkowie i działki nr 66/2 o pow. 0,1857 ha 
położonej w Dzierzkowie. 

8) wprowadzenia instrukcji obsługi i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy 
Dobromierz. 

9) zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych 
za środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (dotyczy inwestycji wodociąg 
Gniewków). 

10) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gniewków, Dzierzków 
i Czernica w Gminie Dobromierz”. 

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

 
Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1) 3 lutego br. w spotkaniu noworocznym organizowanym przez sołectwo Roztoka w świetlicy 
wiejskiej w Roztoce. 

2) 6 lutego br. w spotkaniu z zastępcą dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu 
Sławomirem Sprawką, przedstawicielami Dolnośląskiej Izby Rolnej oraz rolnikami z terenu 
gminy Dobromierz i gmin sąsiednich w sali widowiskowej GOKSiR w Dobromierzu.  

3) 8 lutego br. w zebraniu sprawozdawczym OSP Gniewków. 
4) 13 lutego br. w zebraniu wiejskim w Czernicy. 
5) 14 lutego br. w zebraniu wiejskim w Gniewkowie. 
 

W ramach bieżących zadań: 
1) ogłoszono otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury 

fizycznej i sportu w 2013 roku. 
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2) tegoroczny program ferii zimowych obfitował w wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży. Gminny 
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu przy współpracy z Gminną Komisją 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizował wyjazd do kina na seans "Strażnicy 
marzeń" dla 220 dzieci oraz na kręgle dla ponad 150 dzieci. W świetlicy w Roztoce  
i Dobromierzu zorganizowano występ Teatru Maska z Krakowa. We wszystkich świetlicach 
wiejskich odbywały się zajęcia plastyczne, sportowe i rekreacyjne kierowane dla dzieci  
i młodzieży. Odbywały się także zajęcia z biblioterapii, prowadzone przez pracowników 
Gminnej Biblioteki Publicznej. 

3) finalizowane są rozmowy z firmą Tauron Dystrybucja odnośnie umowy serwisowania 
oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobromierz na lata 2013-2014. Podpisanie umowy 
zapewni sprawne usuwanie wszelkich awarii oświetlenia ulicznego oraz rozbudowanie sieci 
oświetlenia ulicznego doświetlającego teren gminy. 

4) złożono nowy wniosek na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 
Dobromierz. 

5) zadeklarowano przystąpienie do Porozumienia pomiędzy Dolnośląskim Zarządem Melioracji 
Urządzeń Wodnych, Powiatowym Urzędem Pracy i Gminą Dobromierz w ramach programu 
„Bezrobotni dla gospodarki wodnej”. Wytyczono część rowów, cieków do wyczyszczenia w 
ramach porozumienia. 

6) przygotowano podatkowe decyzje wymiarowe na rok 2013. 
 

Do realizacji przyjęto uchwały z XXIX sesji Rady Gminy Dobromierz w sprawie: 
1) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz  i planów pracy stałych Komisji Rady 

na 2013 rok. 
2) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

dla Gminy Dobromierz na 2013 rok. 
3) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej 

opłaty. 
4) wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 
5) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 
6) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
 
 
 
          WÓJT 
               (-) Jerzy Ulbin 


