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Sprawozdanie 
 

z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 
tj. od 19 marca 2013 r. do 22 kwietnia 2013 r. 

 
Wysoka Rado! 
Szanowni Państwo! 
 Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu  
i gminnych jednostek organizacyjnych. 
 
W okresie sprawozdawczym wydałem 28 zarządzeń w sprawie: 

1) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia ustnego 
przetargu nieograniczonego na sprzedaż kręgów betonowych. 

2) ustalenia zakładowej normy zużycia paliwa dla samochodu 
RENAULT TRAFIC nr rejestracyjny DSW 33110. 

3) zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia tabeli norm przydziału środków ochrony 
indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego 
oraz zapewnienia środków czystości. 

4) zasad przygotowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2013/2014 dla szkół 
prowadzonych przez Gminę Dobromierz. 

5) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz 
6) przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobromierz, informacji  

o stanie mienia oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
i przebiegu realizacji przedsięwzięć za rok 2012. 

7) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2013. 
8) zmiany zarządzenia nr 49/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 30 kwietnia 2009 r.  

w sprawie gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy 
Dobromierz i ustalenia stawek bazowych czynszu za ich najem. 

9) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia przetargu na 
dzierżawę lokalu użytkowego, położonego w Dobromierzu przy pl. Wolności 2. 

10) przeznaczenia do wydzierżawienia gruntu rolnego stanowiącego mienie Gminy 
Dobromierz, ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 22 kwietnia 2013 r.  
I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki nr 149/6 i powołania 
komisji do przeprowadzenia przetargu. 

11) powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania 
"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz". 

12) powołania Komisji w celu odbioru zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w 
miejscowościach Gniewków, Dzierzków i Czernica w Gminie Dobromierz”. 

13) zatwierdzenia nabywcy gruntu, działka nr 119, o powierzchni 0,56 ha, położonej w 
Pietrzykowie, zbywanej w trybie przeprowadzonego I przetargu ustnego 
nieograniczonego. 

14) zatwierdzenia nabywcy gruntu, działka nr 265/6, o powierzchni 0,1465 ha, położonej 
w Szymanowie, zbywanej w trybie przeprowadzonego I przetargu ustnego 
nieograniczonego. 

15) zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym 
dla głównego najemcy (Jaskulin 12A/4). 

16) zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym 
dla głównego najemcy (ul. 3 Maja 127/5 w Roztoce). 

17) zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym 
dla głównego najemcy (Dzierzków 37/6). 
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18) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2013 r. za kształcenie nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobromierz, 

oraz 10 zarządzeń w sprawie umorzenia wierzytelności i odsetek od wierzytelności Gminy 
Dobromierz z tytułu należności pieniężnych.  

 

Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 
1) 26 marca br. w teatralnej prezentacji z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru  

w Szkole Podstawowej w im. Jana Brzechwy w Dobromierzu. 
2) 26 marca br. w debacie „Porozmawiajmy o demografii” we Wrocławiu organizowanej 

przez UMWD. 
3) 5 kwietnia br. w spotkaniu informacyjnym połączonym z uroczystością wręczenia 

listów gratulacyjnych stypendystom w realizowanym roku szkolnym 2012/2013 w 
programie pn. „Dolnośląski program stypendialny – wyrównanie szans edukacyjnych 
uczniów uzdolnionych” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki we 
Wrocławiu. 

4) 7 kwietnia br. w koncercie zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół 
Dobromierz w 8. rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II w sali widowiskowej 
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu. 

5) 8 kwietnia br. w spotkaniu z poseł na Sejm RP Moniką Wielichowską i senatorem 
Wiesławem Kilianem w Urzędzie Gminy Dobromierz. 

6) 8-12 kwietnia br. w spotkaniach zorganizowanych w sołectwach na temat nowych 
zasad gospodarowania odpadami komunalnymi. 

7) 18-19 kwietnia br. w XIV Dolnośląskim Forum Samorządu Terytorialnego  
w Kudowie Zdrój oraz w obchodach 20-lecia WFOŚiGW. 

 
W ramach bieżących zadań: 

1) Zakończono zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach 
Gniewków, Dzierzków i Czernica w Gminie Dobromierz”. 

2) Rozpoczęto budowę świetlic wiejskich w Borowie i Kłaczynie. 
3) Trwają prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Bronowie. 
4) Przeprowadzono wiosenne porządki i nasadzenia kwiatów na terenie gminy. 
5) Wprowadzono możliwość samodzielnego odczytu wodomierzy i przekazywania 

danych do gminy. 
6) Sporządzono sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. 
7) Zorganizowano spotkanie informacyjne z rodzicami jedenastolatek w sprawie 

szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV).  
8) Trwa przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 
9) Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy 
Dobromierz. 

10) Osoby odpracowujące dług wykonują prace porządkowe na terenie miejscowości 
Gniewków. 

11) Otrzymano dotację na odbiór i utylizację azbestu w kwocie 27 582,50 zł, co stanowi  
85 % zadania. 

12) Przeprowadzono częściowy remont i przekazano do wykończenia według 
uzgodnionego zakresu prac mieszkanie komunalne w Szymanowie 36, koszty będą 
rozliczane z czynszem na podstawie porozumienia oraz wyremontowano i 
przydzielono najemcom mieszkanie komunalne w Dzierzkowie 28. 
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13)  W punktach przedszkolnych zorganizowano akcję "Dzień otwarty". 
14) Podpisano umowy w ramach Projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

w Gminie Dobromierz”. 
15) Urząd Gminy Dobromierz z bardzo dobrym wynikiem przeszedł roczny audit w 

nadzorze w związku z posiadanym od 2012 r. certyfikatem systemu zarządzania 
jakością PN-EN ISO 9001:2009. 

 
Do realizacji przyjęto uchwały z XXXI sesji Rady Gminy Dobromierz w sprawie: 

1) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz 
sołecki. 

2) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobromierz w roku 2013. 

3) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 
4) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2013. 
5) sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie 

kosztów pogrzebu. 
6) skargi na działalność Wójta Gminy Dobromierz. 

 
 
 
         WÓJT 
            (-) Jerzy Ulbin 


