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Sprawozdanie 
z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 5 września do 16 października 2013 r. 
 
Wysoka Rado! 
Szanowni Państwo! 
Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu i gminnych jednostek 
organizacyjnych. 
 
W okresie sprawozdawczym wydałem 26 zarządzeń w sprawie: 

1) powołania komisji w celu odbioru końcowego zadania pn.: ,,Zagospodarowanie stawu wraz 
z otoczeniem w Szymanowie", realizowanego na podstawie umowy nr 235.2013 z dnia 30 
lipca 2013 r. 

2) powołania komisji w celu odbioru końcowego zadania pn.: ,,Wykonanie nawierzchni z 
kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce piaskowej wraz z zagęszczeniem przy świetlicy 
wiejskiej w Szymanowie", realizowanego na podstawie umowy nr 250.2013 z dnia 27 
sierpnia 2013 r. 

3) zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu pracowników Urzędu Gminy 
Dobromierz do stałej współpracy i kontaktów z Sołectwami Gminy Dobromierz oraz 
ustalenia zakresu ich zadań. 

4) zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań 
finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (Budowa świetlicy 
wiejskiej w Kłaczynie). 

5) zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań 
finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (Budowa świetlicy 
wiejskiej w Borowie). 

6) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 
7) ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia ceny sprzedaży działki nr 

366/3 o pow. 0,4055 ha położonej w Dobromierzu. 
8) powołania komisji w celu odbioru końcowego zadania pn.: ,,Budowa świetlicy wiejskiej w 

Borowie”, realizowanego na podstawie umowy nr 116.2013 z dnia 26 marca 2013 r. 
9) powołania komisji w celu odbioru końcowego zadania pn.: ,,Budowa świetlicy wiejskiej w 

Kłaczynie”, realizowanego na podstawie umowy nr 115.2013 z dnia 26 marca 2013 r. 
10) powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania „Remont 

dachu w świetlicy wiejskiej w Jugowej”. 
11) wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana 

Brzechwy w Dobromierzu w przypadku jego nieobecności. 
12) powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania “Budowa 

sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Siodłkowice – Etap I”. 
13) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz. 
14) ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia ceny sprzedaży działki nr 466 

o pow. 0,38 ha położonej w Kłaczynie. 
15) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 4 listopada 

2013 r. II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej, działka nr 466 o pow. 0,38 ha położonej w Kłaczynie. 

16) powołania komisji w celu odbioru końcowego zadania pn.: ,,Przebudowa drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych 569/2 w Kłaczynie", realizowanego na podstawie umowy nr 241/2013 
z dnia 7 sierpnia 2013 r. 

17) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na 2013 r. 
18) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 
19) zatwierdzenia nabywcy gruntu, działka nr 129 o powierzchni 0,18 ha, położona w 

Pietrzykowie, zbyta w trybie przeprowadzonego II przetargu ustnego nieograniczonego. 
20) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia ustnego przetargu 

nieograniczonego na sprzedaż płyt betonowych wps. 
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21) powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sprawie 
świadczenia na rzecz Gminy Dobromierz usług prawniczych, polegających na zastępstwie 
procesowym przed organami orzekającymi i sądami oraz doradztwie prawnym w zakresie 
zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług  
(VAT) zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

22) zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym dla 
głównego najemcy – Czernica 22/4. 

23) przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Dobromierz z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na 2014 rok. 

24) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 15 listopada 
2013 r.  

• I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 
położonego w Dobromierzu , plac Wolności 2,  

• I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż gruntu, działka nr 322/56 o pow. 
0,0561 ha położona w Dobromierzu,   

• II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż gruntu działka nr 366/3 o pow. 
0,4055 ha położona w Dobromierzu.  

25) zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy 
Dobromierz. 

26) umorzenia wierzytelności i odsetek od wierzytelności Gminy Dobromierz z tytułu 
należności pieniężnych. 

 
Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1) 8 września br. w Dożynkach Gminnych w Lutomi (Gmina Świdnica). 
2) 8 września br. w Dożynkach Gminy Mściwojów w Luboradzu. 
3) 28 września br. w zawodach o Puchar Wójta Gminy Dobromierz w wieloboju myśliwskim 

na strzelnicy w Bronówku.  
4)  30 września br. w spotkaniu w sprawie Aglomeracji Wałbrzyskiej w Urzędzie Miejskim w 

Świdnicy. 
5) 2 października br. w spotkaniu roboczym poświęconym realizacji programu dla szkół 

podstawowych i gimnazjalnych „KRUS Bezpiecznie” w Starostwie Powiatowym w 
Świdnicy. 

6) 11 października br. w uroczystym apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
zorganizowanym w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu przez 
Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Dobromierzu. W imieniu wójta w Szkole 
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie w apelu uczestniczyła przewodnicząca 
Rady Danuta Świerk, a w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce zastępca 
wójta Edward Krumplewski.  

7) 16 października br. w XIV Kongresie Gmin Wiejskich RP w Serocku: 
� Ocena wdrażanych zmian w ustawie o systemie oświaty i planowanych w ustawie 

Karta Nauczyciela,  
� Finansowanie inwestycji na obszarach wiejskich w perspektywie 2014-2020,  
� Jak finansować inwestycje na obszarach wiejskich w perspektywie 2014-2020?, 
� Działania optymalizujące finansowanie, realizację i organizację gminnych zadań – 

aspekt legislacyjny,  
� Wdrożenie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 
W ramach bieżących zadań: 

1) odbył się cykl zebrań wiejskich dotyczących Funduszu Sołeckiego. 
2) wykonano remont drogi gminnej w Kłaczynie na odcinku o długości 998 m, od bramy 

byłego PGR-u do mostu przy posesji nr 110.  
3) zorganizowano wybory uzupełniające sołtysa w sołectwie Kłaczyna. Sołtysem został pan 

Marian Gut. 
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4) od 1 października br. wznowiono działalność świetlic środowiskowych, w ramach których 
pod okiem wykwalifikowanej kadry odbywają się zajęcia opiekuńczo - wychowawcze, 
profilaktyczne i sportowe dla dzieci i młodzieży. 

5) podpisano umowę na wykonanie zadania pn. „Remont dachu w świetlicy wiejskiej w 
Jugowej”. Inwestycja współfinansowana ze środków budżetu Województwa 
Dolnośląskiego w ramach inicjatywy „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”. 

6) odbyły się odbiory końcowe nowo wybudowanych świetlic wiejskich w Borowie i 
Kłaczynie. 

7) gmina skutecznie napisała wniosek i otrzymała dofinansowanie na doposażenie stanowiska 
pracy oraz na zakup nagród na konkursy ekologiczne, które mają zostać przeprowadzone w 
szkołach na terenie gminy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach 
programu Edukacja Ekologiczna. 

8) końcowi dobiegają prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 
wyznaczone do realizacji na 2013 r. 

9) w październiku gminę odwiedziła Wojewódzka Komisja do spraw weryfikacji strat w 
infrastrukturze jednostek samorządów terytorialnych, spowodowanych intensywnymi 
opadami atmosferycznymi, podtopieniami i powodziami, które miały miejsce w czerwcu 
br. W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej zaklasyfikowano 3 drogi do remontu.  

10) w ramach bieżącego utrzymania dróg utwardzona została droga gminna w Bronówku. 
11) zakończono prace konserwacyjne na rowach melioracyjnych w ramach porozumienia 

gminy Dobromierz z Urzędem Pracy oraz Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń 
Wodnych. 

12) dobiega końca remont budynku komunalnego Dzierzków 28. 
13) wykonano wycinkę drzew w parku w Jugowej, na które uzyskano decyzję. 

 
Do realizacji przyjęto uchwały z XXXVI i XXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy 
Dobromierz w sprawie: 

1) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz 
z wyłączeniem wsi Szymanów dla działek nr 118 i nr 103/2 w miejscowości Jaskulin. 

2) rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół 
prowadzonych przez Gminę Dobromierz oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 

3) podjęcia współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego w celu realizacji 
strategii ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. 

4) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadań z zakresu 
bezpieczeństwa publicznego - dofinansowanie zakupu specjalistycznego pojazdu 
ratowniczego oraz sprężarki do napełniania butli powietrznych sprzętu ochrony dróg 
oddechowych ratowników. 

5) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2013. 
6) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu i nadania jej statutu. 
7) zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Kłaczyna. 
8) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy ustalenia 

stawki dopłaty do dostarczonych ścieków z terenu Gminy Dobromierz do oczyszczalni 
ścieków w Serwinowie. 

9) ustalenia stawki dopłaty do dostarczonych ścieków z terenu Gminy Dobromierz do 
oczyszczalni ścieków w Serwinowie. 

 
         WÓJT 
              (-) Jerzy Ulbin 


