
Sprawozdanie 
 

z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 
tj. od 19 lutego 2013 r. do 18 marca 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) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 
2) powołania komisji do oceny i rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego pod 

nazwą "Popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy 
Dobromierz w 2013 roku" zgłoszonych w konkursie ogłoszonym w dniu 28 stycznia 
2013 r. 

3) zmiany zarządzenia nr 39/07 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 23 kwietnia 2007 r. w 
sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntu pod garaże. 

4) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 10 
kwietnia 2013 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki rolnej nr 
119 o pow. 0,56 ha, obręb Pietrzyków i działki budowlanej nr 265/6 o pow. 0,1465 ha, 
obręb Szymanów. 

5) powołania komisji w celu odbioru końcowego zadania pn.: Dostawa fabrycznie 
nowego samochodu osobowego "mikrobusu" do przewozu osób niepełnosprawnych w 
ramach projektu "Zmniejszenie barier transportowych w Gminie Dobromierz 
wyrównaniem szans osób niepełnosprawnych w dostępie do podstawowych usług 
publicznych", (Program wyrównywania różnic między regionami II) 
współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 

6) zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym 
dla głównego najemcy w Borowie 45/9. 

 
Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1) 19 lutego br. w spotkaniu w ramach Programu Regionalnego MF EOG 2012-2016 
„Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu 
terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa 
obywatelskiego” w Urzędzie Miasta w Świdnicy. 

2) 21 lutego br. w spotkaniu założycielskim  Stowarzyszenia „AKTYWNI BORÓW – 
DZIERZKÓW” w świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie. 

3) 26-28 lutego br. w szkoleniu poświęconym projektom energetycznym dla gmin w 
latach 2013-2014, nowej perspektywie finansowej 2014-2020 i spotkaniu roboczym 
Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Miast i Gmin Powiatu w Karpaczu. 

4) 26 lutego br. w Sudeckim Konwencie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów  
w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury. 

5) 8 marca br. w Gminnym Dniu Kobiet zorganizowanym przez Gminny Ośrodek 
Kultury, Sportu i Rekreacji w świetlicy wiejskiej w Roztoce. 

6) 15 marca br. w spotkaniu ze starostą czeskiego miasta Hostinne, którego celem było 
uzgodnienie warunków zawarcia w przyszłości umowy partnerskiej. 

 
 
 
 



W ramach bieżących zadań: 
1) w drodze przetargów nieograniczonych wyłoniono wykonawców budowy świetlicy 

wiejskiej w Borowie i Kłaczynie oraz modernizacji elewacji i dachu budynku 
świetlicy wiejskiej w Bronowie. 

2) wyremontowano lokal komunalny w Dzierzkowie 28. 
3) zawarto umowy z klubami sportowymi w ramach popularyzacji kultury fizycznej i 

sportu wśród mieszkańców Gminy Dobromierz w roku 2013. 
4) przeprowadzono bezpłatną akcję badań mammograficznych dla kobiet z terenu gminy 

Dobromierz w wieku od 50 do 69 lat. 
5) z dniem 1 marca br. rozpoczęły się zajęcia sportowo-rekreacyjne na kompleksie boisk 

"Moje boisko - ORLIK 2012" w Roztoce. 
6) ogłoszono zapytania ofertowe na potrzeby realizacji Projektu pn. „Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz”. 
 
Do realizacji przyjęto uchwały z XXX sesji Rady Gminy Dobromierz w sprawie: 

1) zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Dzierzkowie. 
2) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2013. 
3) zatwierdzenia zmiany „Planu Odnowy miejscowości Gniewków na lata 2011-2018”. 
4) zatwierdzenia zmiany „Planu Odnowy miejscowości Czernica na lata 2012-2019”. 

 

 

          WÓJT  
                 (-) Jerzy Ulbin 


