
Sprawozdanie 
z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 26 czerwca do 31 lipca 2013 r. 
 

Wysoka Rado! 
Szanowni Państwo! 
Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu i gminnych  
jednostek organizacyjnych. 
 
W okresie sprawozdawczym wydałem 17 zarządzeń w sprawie: 

1) powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania 
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – dz. Nr 290/4, 290/5, 290/2  
w Czernicy oraz przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. Nr 569/2  
w Kłaczynie”. 

2) zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym 
dla głównego najemcy. 

3) powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód powstałych w infrastrukturze 
gminy w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych, podtopień i powodzi na 
terenie gminy Dobromierz. 

4) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na 2013 r. 
5) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 
6) przeznaczenia do wydzierżawienia gruntu rolnego stanowiącego mienie Gminy 

Dobromierz, ustalenia warunków i powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 15 
lipca 2013 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki rolnej nr 
141/2 o pow. 0,32 ha położonej w Pietrzykowie. 

7) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 20 
sierpnia 2013 r. I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działek nr 366/3  
o pow. 0,4055 ha, nr 366/4 o pow. 0,3816 ha położonych w Dobromierzu. 

8) powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans 
zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

9) powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans 
zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

10) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 20 
sierpnia 2013 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 
działki nr 170/2 o pow. 5,44 ha położonej w Czernicy i IV przetargu ustnego 
nieograniczonego na sprzedaż działki 148/15 o pow. 13,41 ha położonej  
w Pietrzykowie. 

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

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

13) zatwierdzenia nabywcy gruntu, działek: nr 138/1 o powierzchni 0,0820 ha, nr 140  
o pow. 0,0400 ha i nr 142 o pow. 0,0400 ha położonych w Jaskulinie, zbywanych w 
trybie I przetargu ustnego ograniczonego na polepszenie warunków gospodarowania 
działek przyległych. 

14) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na 2013 r. 
15) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na 2013 r. 
16) umorzenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów położonych  

w Roztoce. 
17)  zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na 2013 r. 



Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 
1) 28 czerwca br. w zakończeniu roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Gniewkowie. 
2) 28 czerwca br. w walnym zebraniu LGD „Szlakiem Granitu”. 
3) 29 czerwca br. w 3. Gminnym Turnieju Sołectw o Puchar Wójta Gminy Dobromierz - 

Wiejskie Integracje w Dobromierzu. 
4) 12 lipca br. w uroczystym pożegnaniu starszaków w Punkcie Przedszkolnym  

w Roztoce. 
5) 12 lipca br. w zebraniu wiejskim w Szymanowie. 
6) 23 lipca br. w akademii z okazji Święta Policji w Świdnicy. 

 
W ramach bieżących zadań: 

1) zawarto porozumienie z Gminą Paszowice w ramach którego naprawiono starą, 
zniszczoną śluzę na Młynówce w Czernicy. 

2) 11 - letnim dziewczętom, uczennicom szkół podstawowych gmin podano drugą dawkę 
szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) wywołującego m.in. 
raka szyjki macicy. 

3) w dniach od 19 do 28 lipca grupa 50 uczniów szkół podstawowych Gminy 
Dobromierz uczestniczyła w kolonii letniej w nadmorskiej miejscowości 
Władysławowo. 

4) trwają remonty bieżące dróg gminnych. 
5) trwają prace przy budowie świetlic wiejskich w Borowie i Kłaczynie oraz przy 

remoncie świetlicy w Bronowie. 
6) przeprowadzono postępowanie przetargowe na remont budynku Dzierzków 28. 
7) przeprowadzono zapytanie ofertowe dla zadania „Zagospodarowanie stawu wraz z 

otoczeniem w Szymanowie”. 
8) sprzedano działki nr 138/1, 140, 142 w Jaskulinie. 
9) odbył się kurs podstawowej obsługi komputera i internetu w projekcie 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Dobromierz”. 
 
Do realizacji przyjęto uchwały z XXXIV sesji Rady Gminy Dobromierz w sprawie: 

1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu Gminy Dobromierz za rok 2012. 

2) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dobromierz za rok 2012. 
3) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2013. 
4) ustalenia opłaty za zrzut ścieków ze zbiorników bezodpływowych, dowożonych 

wozami asenizacyjnymi i przyjmowanymi na punkcie zrzutu ścieków przy 
oczyszczalni ścieków w Serwinowie. 

5) górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

 
 
 
         WÓJT 
            (-) Jerzy Ulbin 


