
Sprawozdanie 
z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 1 sierpnia do 4 września 2013 r. 
 

Wysoka Rado! 
Szanowni Państwo! 
Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu i gminnych 
jednostek organizacyjnych. 
 
W okresie sprawozdawczym wydałem 16 zarządzeń w sprawie: 

1) powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania 
„Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Jugowej”. 

2) zatwierdzenia nabywcy gruntu, działka nr 148/15 o powierzchni 13,41 ha, położonej 
w Pietrzykowie, zbytej w trybie przeprowadzonego IV przetargu ustnego 
nieograniczonego. 

3) zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym 
dla głównego najemcy – Czernica 22/2. 

4) zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym 
dla głównego najemcy – Kłaczyna 61. 

5) zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym 
dla głównego najemcy – ul. Chrobrego 17/1 Dobromierz. 

6) zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym 
dla głównego najemcy – Czernica 22/3. 

7) przeznaczenia i ustalenia ceny sprzedaży lokalu użytkowego nr 2 położonego w 
Dobromierzu, Plac Wolności 2. 

8) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 27 
września 2013 r. II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 129 o 
pow. 0,18 ha położonej w Pietrzykowie. 

9) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 27 
września 2013 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego 
nr 2, położonego w Dobromierzu, Plac Wolności 2. 

10) powołania komisji w celu odbioru końcowego zadania pn: "Wyposażenie i montaż 
placów zabaw w Jaskulinie, Pietrzykowie i Bronowie". 

11) zatwierdzenia nabywcy gruntu, działka nr 28/4 o powierzchni 0,0776 ha, położonej w 
Czernicy, zbytej w trybie przeprowadzonego I przetargu ustnego nieograniczonego. 

12) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 7 
października 2013 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu do 
adaptacji na mieszkanie, położonego w Borowie 42. 

13) przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobromierz oraz 
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji 
przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku. 

14) powołania komisji w celu odbioru końcowego zadania pn.: ,,Przebudowa drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych, dz. 290/4; 290/5; 290/2 w Czernicy", realizowanego 
na podstawie umowy nr 241/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 r. 

15) zasad i terminów przyjmowania wniosków do projektu budżetu na 2014 rok oraz 
zakresu i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi 
budżetu. 

16) zmiany zarządzenia dot. nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy 
Dobromierz. 

 
Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1) 16 sierpnia br. w I Wyścigu Kolarskim w Dobromierzu o Puchar Wójta Gminy 
Dobromierz. 



2) 17 sierpnia br. w imprezie organizowanej w Dzierzkowie przez LGD „Szlakiem 
Granitu” z cyklu na Granitowym Szlaku. 

3) 23 sierpnia br. w spotkaniu nt. udziału miast i gmin Powiatu Świdnickiego w 
obszarach funkcjonalnych w Starostwie Powiatowym w Świdnicy. 

4) 25 sierpnia br. w Dożynkach Gminnych w Zebrzydowie (Gmina Marcinowice). 
5) 1 września br. w obchodach 74-rocznicy wybuchu II wojny światowej w Gross-Rosen. 
6) 3-5 września br. w szkoleniu organizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w 
Świdnicy. 

 
W ramach bieżących zadań: 

1) trwają prace nad Strategią Gminy Dobromierz na lata 2014 – 2020. 
2) wyczyszczono staw w Szymanowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007 – 2013. 
3) wyłożono kostka betonową teren przed świetlicą wiejską w Szymanowie w ramach 

funduszu sołeckiego. 
4) zamontowano nowe place zabaw w Jaskulinie, Pietrzykowie oraz Bronowie w ramach 

działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 

5) trwają prace remontowe w budynku komunalnym nr 28 w Dzierzkowie. 
6) trwają prace remontowe świetlicy wiejskiej w Bronowie. 
7) trwają roboty budowlane świetlic w Kłaczynie i Borowie. 
8) wykonano remont drogi w Czernicy o długości 829 m w nawierzchni asfaltowej, 

częściowo wyposażony w korytka odwadniające i studzienki.  
9) zamontowano tabliczki informujące o nr posesji w Borowie i Czernicy. 
10) do końca sierpnia przyjmowano wnioski o zwrot podatku akcyzowego za II półrocze. 
11) trwa nabór wniosków na stypendia szkolne. 
12) 1 września odbyły się Dożynki Gminne w Czernicy.  
13) przygotowano informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobromierz za I 

półrocze 2013 roku. 
 
Do realizacji przyjęto uchwały z XXXV sesji Rady Gminy Dobromierz w sprawie: 

1) ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.       
2) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiar obniżek 

dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze 
pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w 
szkołach prowadzonych przez Gminę Dobromierz. 

3) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu pod nazwą "Poprawa 
efektywności energetycznej budynków szkół w Gminie Dobromierz" i złożenie wniosku 
o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację 
Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o 
przyznaniu dofinansowania. 

4) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania. 

5) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok  2013.  
 

                WÓJT 
         (-) Jerzy Ulbin 


