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Sprawozdanie 
 

z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 
tj. od 23 kwietnia 2013 r. do 3 czerwca 2013 r. 

 
Wysoka Rado! 
Szanowni Państwo! 
 Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu  
i gminnych jednostek organizacyjnych. 
 
W okresie sprawozdawczym wydałem 22 zarządzenia w sprawie: 

1) przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia ceny 
sprzedaży działki nr 466 o powierzchni 0,38 ha położonej w Kłaczynie. 

2) przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dla współwłaściciela 1/6 części 
działki nr 467/1 o powierzchni 0,60 ha położonej w Kłaczynie. 

3) ogłoszenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości i ustalenia ceny sprzedaży 
nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, 
działki: nr 62/24 o pow. 0,1065 ha, nr 62/25 o pow. 0,1000 ha, nr 62/30 o pow. 0,1000 ha, 
nr 62/31 o pow. 0,1065 ha położonych w Gniewkowie, działki nr 66/2 o pow. 0,1857 ha 
położonej w Dzierzkowie oraz działki rolnej nr 148/15 o pow. 13,41 ha położonej w 
Pietrzykowie. 

4) umorzenia wierzytelności i odsetek od wierzytelności Gminy Dobromierz z tytułu 
należności pieniężnych (4 zarządzenia). 

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

6) powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania "Odbiór i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na 
terenie gminy Dobromierz". 

7) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2013. 
8) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu  

i Rekreacji w Dobromierzu za 2012 rok. 
9) zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym dla 

głównego najemcy, Gniewków 45/3.  
10) zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym dla 

głównego najemcy, Gniewków 45/5.  
11) zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym dla 

głównego najemcy, Borów 43/3.  
12) powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania „Budowa 

sieci wodociągowej w miejscowości Siodłkowice oraz przyłącza wodociągowego do 
budynku mieszkalnego przy ul. Chrobrego 20 w miejscowości Dobromierz”. 

13) powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania „Budowa 
kanalizacji grawitacyjnej, rurociągu tłocznego oraz przepompowni ścieków na ul. Zielonej 
w miejscowości Dobromierz”. 

14) ustalenia wysokości stypendium szkolnego przy zastosowaniu kryterium dochodu na 
osobę w rodzinie ucznia oraz warunków jakie powinno spełniać rozliczenie wydatków z 
tytułu przyznania stypendium szkolnego za okres od 01 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 
2013 r. 

15) powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania 
„Wzmocnienie budynku mieszkalnego w Dzierzkowie 28 ściągami stalowymi  
z wymianą pokrycia dachowego”. 

16) przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Dobromierz za 2012 rok. 
17) przeznaczenia do wydzierżawienia gruntu rolnego stanowiącego mienie Gminy 

Dobromierz, ustalenia warunków i powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 14 
czerwca 2013 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki rolnej 
położonej w Szymanowie. 
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18) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 9 lipca 
2013 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, 
działka nr 466 o pow. 0,38 ha położonej w Kłaczynie. 

19) powołania Komisji w celu odbioru końcowego zadania pn. „Modernizacja elewacji  
i dachu budynku świetlicy wiejskiej w Bronowie”. 

 
Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1) 26 kwietnia br. przyjąłem władze czeskiego miasta Hostinne. 
2) 4 maja br. w powiatowych obchodach Dnia Strażaka w Świdnicy. 
3) 8 maja br. w Walnym Zgromadzeniu Rejonowego Zarządu Spółek Wodnych  

w Wałbrzychu. 
4) 11 maja br. w pierwszej rundzie 3. Gminnego Turnieju Sołectw o Puchar Wójta Gminy 

Dobromierz - Wiejskie Integracje w Roztoce.  
5) 12 maja br. w spotkaniu z Wicepremierem, Ministrem Gospodarki Panem Januszem 

Piechocińskim w Nowej Rudzie. 
6) 14 maja br.  w gali finałowej VIII edycji rankingu Filary Polskiej Gospodarki 2012 we 

Wrocławiu. 
7) 16-17 maja br. w XXVII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich RP  

w Poznaniu. 
8) 22 maja br. w spotkaniu dotyczącym programu operacyjnego „Oszczędzanie energii  

i promowanie odnawialnych źródeł energii w Starostwie Powiatowym w Jaworze. 
9) 29 maja br. w Gminnym Dniu Dziecka na roztockim kompleksie boisk Orlik 2012.  
10) 29 maja br. w Turnieju Piłki Nożnej z udziałem drużyn radnych, sołtysów, pracowników 

Urzędu Gminy i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z okazji Dnia 
Samorządu Terytorialnego w Roztoce. 

11) 1 czerwca br. w drugiej rundzie 3. Gminnego Turnieju Sołectw o Puchar Wójta Gminy 
Dobromierz - Wiejskie Integracje w Jugowej.  

 
W ramach bieżących zadań: 

1) trwają prace przy budowie świetlicy wiejskiej w Kłaczynie i Borowie. 
2) trwają zapisy na kolonię dla dzieci w wieku 7-12, na obóz rekreacyjny  

z elementami żeglarstwa (13-16 lat) oraz obóz wędrowny. 
3) prowadzone są prace związane z korekcją drzew i krzewów na ulicy Kasztanowej  

w Roztoce. 
4) ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy 

Dobromierz. Postępowanie przetargowe wygrała firma COM-D z Jawora. 
5) trwają prace na rowach melioracyjnych. 
6) trwa koszenie poboczy, dróg gminnych, placów zabaw, boisk. 
7) wyremontowano mieszkanie komunalne w Czernicy 25A/5. 
8) podpisano umowę na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie stawu wraz  

z otoczeniem w Szymanowie”. 
 
Do realizacji przyjęto uchwały z XXXII sesji Rady Gminy Dobromierz w sprawie: 

1) likwidacji Punktu Przedszkolnego w Dzierzkowie.  
2) sprzedaży na rzecz Skarbu Państwa działki nr 160/6 o powierzchni 0,0337 ha położonej w 

Gniewkowie. 
3) wyrażenia zgody na rozwiązanie części umowy nieodpłatnego przekazania własności 

nieruchomości na rzecz Gminy Dobromierz i przekazania ich do zasobu Agencji 
Nieruchomości Rolnych. 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 
 

 
          WÓJT 
               (-) Jerzy Ulbin 


