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Sprawozdanie 
z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 14 listopada do 18 grudnia 2013 r. 
 
Wysoka Rado! 
Szanowni Państwo! 
Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu i gminnych 
jednostek organizacyjnych. 
 
W okresie sprawozdawczym wydałem 14 zarządzeń w sprawie: 

1. projektu budżetu Gminy Dobromierz na 2014 rok. 
2. projektu przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 
3. powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 20 

grudnia 2013 r. II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu do adaptacji na 
mieszkanie, położonego w Borowie 42. 

4. zatwierdzenia nabywców gruntu, działki nr 366/3 o powierzchni 0,4055 ha, położonej w 
Dobromierzu, zbytej w trybie ogłoszonego II przetargu ustnego nieograniczonego. 

5. zatwierdzenia nabywcy lokalu użytkowego nr 2 o powierzchni 22,80 m2 położonego w 
Dobromierzu, plac Wolności 2, zbytego w trybie ogłoszonego I przetargu ustnego 
nieograniczonego. 

6. zatwierdzenia nabywcy gruntu, działki nr 322/56 o powierzchni 0,0561 ha, położonej w 
Dobromierzu, zbytej w trybie ogłoszonego I przetargu ustnego nieograniczonego. 

7. 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 września 2013 r. do 31 grudnia 
2013 r. 

8. powołania komisji w celu odbioru końcowego zadania pn. ,,Remont dachu w świetlicy 
wiejskiej w Jugowej”, realizowanego na podstawie umowy nr 434.2013 z dnia 15 
października 2013 r. 

9. ustalenia planu kontroli zarządczej na 2014 r. podległych i nadzorowanych przez Wójta 
Gminy Dobromierz jednostek organizacyjnych gminy oraz jednostek korzystających z 
dotacji w zakresie rozliczenia finansowego tych dotacji. 

10. ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntów będących ogródkami przydomowymi. 
11. zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na 2013 r.  
12. powołania komisji w celu odbioru końcowego zadania pn. „Wykonanie nawierzchni z 

kostki betonowej  o gr. 8 cm wraz z podbudową i zagęszczeniem przy świetlicy na terenie 
boiska sportowego Orlik w Roztoce”, realizowanego na podstawie umowy nr 458.2013 z 
dnia 22 listopada 2013 r. 

13. wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Gminy Dobromierz. 
14. przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Dobromierz. 
 

Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 
1. 22 listopada br. w spotkaniu konsultacyjnym z udziałem Członka Zarządu Województwa 

Dolnośląskiego Jerzego Tutaja w zakresie projektu Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w Świdnicy. 

2. 27 listopada br. w spotkaniu zorganizowanym przez firmę FLOVAC Polska Sp. z o. o., 
która opracowała koncepcję skanalizowania Gminy Dobromierz w zakresie 
nowoczesnego systemu kanalizacji podciśnieniowej oraz najnowszej generacji 
oczyszczalni ścieków w Döbeln w Niemczech. 

3. 28-29 listopada br. w konferencji pt. „Nowe programy sportu powszechnego – rola 
samorządów lokalnych i stowarzyszeń sportowych w ich wdrażaniu”, zorganizowanej 
przez Dolnośląską Federację Sportu we Wrocławiu na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego w Czarnej Górze - Sienna.  
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4. 29 listopada br. w uroczystym otwarciu świetlicy wiejskie w Bronowie. 
5. 6 grudnia br. w Mikołajkowym Turnieju Gier i Zabaw, zorganizowanym w 

dobromierskiej hali sportowej przez GOKSiR, Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Gminę Dobromierz. 

6. 7 grudnia br. w spotkaniu mikołajkowym zorganizowanym przez radną Agatę Ślęzak i 
sołtys Danutę Radoń w świetlicy wiejskiej w Borowie. 

7. 14 grudnia br. w „Kiermaszu 12 Tradycyjnych Potraw Wigilijnych Granitowego Szlaku” 
w Żarowie. 

8. 15 grudnia br. w Dobromierzu w spotkaniu opłatkowym Strażaków Ochotniczych Straży 
Pożarnych Gminy Dobromierz z Biskupem Świdnickim Ignacym Decem. 

9. 16 grudnia br. w spotkaniu świątecznym zorganizowanym przez Starostę Świdnickiego 
Zygmunta Worsę w Świdnicy dla szefów gmin powiatu świdnickiego. 

 
W ramach bieżących zadań: 

1. gmina w porozumieniu z Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym i Handlowym 
COM-D Sp. z o. o. Jawor, zorganizowała cykl bezpłatnych zbiórek odpadów 
pochodzących z gospodarstw domowych z terenu Gminy Dobromierz. 

2. zakończono wymianę pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Jugowej.  
3. na terenie gminy powstały nowe punkty oświetlenia drogowego w ramach bieżącej 

umowy serwisowania sieci, jaką gmina Dobromierz podpisała z firmą TAURON.   
4. zakończono modernizację świetlicy wiejskiej w Bronowie. 
5. wykonano nawierzchnię z kostki betonowej wraz z podbudową i zagęszczeniem przy 

świetlicy na terenie boiska sportowego „Orlik” w Roztoce.  
6. doposażono świetlicę wiejską w Gniewkowie w ramach funduszu sołeckiego. 
7. zamontowano nową wiatę przystankową w Dobromierzu w ramach funduszu sołeckiego. 
8. wykonano przyłącza energetyczne z nowej świetlicy do szatni sportowych w Kłaczynie. 
9. podpisano umowę na budowę sieci wodociągowej w Siołkowicach. 
10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu w ramach pomocy materialnej, 

wypłacił stypendia szkolne uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych z terenu naszej gminy. Pomoc finansową uzyskało 135 osób. Gmina 
Dobromierz przeznaczyła na ten cel środki finansowe w kwocie 74.819,00 zł. 

 
Do realizacji przyjęto uchwały z XXXIX sesji Rady Gminy Dobromierz w sprawie: 
1. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. 
2. stawek podatku od środków transportowych. 
3. ustalenia stawek podatku od nieruchomości. 
4. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej. 
5. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 
6. zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2013. 
7. przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobromierz z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.      
8. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  na terenie Gminy Dobromierz na 

okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.  
9. uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Dobromierz na lata 2014-2020.      
10. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków. 

 

         WÓJT 
            (-) Jerzy Ulbin 


