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Sprawozdanie 
z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 17 października do 13 listopada 2013 r. 
 
Wysoka Rado! 
Szanowni Państwo! 
Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu i gminnych 
jednostek organizacyjnych. 
 
W okresie sprawozdawczym wydałem 11 zarządzeń w sprawie: 

1. umorzenia wierzytelności i odsetek od wierzytelności Gminy Dobromierz z tytułu 
należności pieniężnych – 4 zarządzenia. 

2. powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego w Gminie Dobromierz. 

3. powołania komisji w celu odbioru końcowego zadania pn.: ,,Wzmocnienie budynku 
mieszkalnego w Dzierzkowie 28 ściągami stalowymi z wymianą pokrycia dachowego”, 
realizowanego na podstawie umowy nr 243.2013 z dnia 9 sierpnia 2013 r. 

4. wprowadzenia regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o 
wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14 000 euro w ramach realizacji zadań 
współfinansowanych z programu operacyjnego infrastruktura i środowisko. 

5. powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 29 
listopada 2013 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek nr 70/4 o 
pow. 0,01 ha, nr 70/5 o pow. 0,01 ha, nr 70/6 o pow. 0,02 ha położonych w obrębie wsi 
Jaskulin. 

6. zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2013. 
7. ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia ceny sprzedaży lokalu 

przeznaczonego do adaptacji na mieszkanie o powierzchni 52,80m2 położonego w 
Borowie 42. 

8. przeznaczenia do wydzierżawienia gruntu rolnego stanowiącego mienie Gminy 
Dobromierz, ustalenia warunków i powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 26 
listopada 2013 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki rolnej nr 
134 o pow. 0,29 ha położonej w Roztoce. 

 
Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1. 18 października br. w uroczystości z okazji 1. urodzin przedszkola w Roztoce. 
2. 19 października br. w uroczystym otwarciu świetlicy wiejskie w Borowie. 
3. 21 października br. w spotkaniu poświęconym współpracy przy realizacji inwestycji w 

przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 w Wałbrzychu. 
4. 28 października br. w konferencji z udziałem prezydenta RP Bronisława 

Komorowskiego „Dzięki funduszom unijnym – Dolnośląskie w górę” w Jeleniej Górze. 
5. 29 października br. w 1. urodzinach przedszkola w Dobromierzu.  
6. 30 października br. w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Gminie Dobromierz w 

Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobromierzu. 
7. 8 listopada br. w konferencji poświęconej przyszłemu programowaniu, które dotyczy 

okresu 2014-2020, zorganizowanej przez LGD „Szlakiem Granitu” w Udaninie. 
8. 10 listopada br. w obchodach Narodowego Święta Niepodległości i uroczystym 

otwarciu świetlicy wiejskiej w Kłaczynie. 
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W ramach bieżących zadań: 
1. oddano do użytkowania świetlice wiejskie w Borowie i Kłaczynie.   
2. odbyła się trzecia tura szczepień przeciw rakowi szyjki macicy. Programem objęto 20 

dziewcząt urodzonych w 2002 r.  
3. trwa doposażanie świetlic wiejskich w Borowie i Kłaczynie w ramach funduszu 

sołeckiego. 
4. poszerzono mostek na drodze gminnej koło boiska w Gniewkowie. 
5. trwa remont dachu świetlicy wiejskiej w Jugowej. 
6. dobiegają końcowi prace remontowe świetlicy wiejskiej w Bronowie. 
7. ogłoszono przetarg na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Siodłkowice. 

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

1. zatwierdzenia „Planu Odnowy miejscowości Jaskulin na lata 2013-2019”. 
2. emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu. 
3. zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2013. 
4. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 
5. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Dobromierz z wyłączeniem wsi Szymanów dla wyodrębnionych terenów w miejscowości 
Dobromierz. 

6. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Dobromierz z wyłączeniem wsi Szymanów dla wyodrębnionych terenów w miejscowości 
Pietrzyków. 

7. wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania „Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla Gminy Dobromierz”. 

 

 

         WÓJT 
             (-) Jerzy Ulbin 


