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Sprawozdanie 
z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 19 grudnia 2013 r. do 5 lutego 2014 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. regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) dla gminy Dobromierz. 

2. zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2013. 
3. zmiany prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 
4. zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym 

dla głównego najemcy - Czernica 26/2. 
5. zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym 

dla głównego najemcy - Dzierzków 44/2. 
6. zatwierdzenia planu finansowego Gminy Dobromierz na rok 2014. 
7. zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku 

2014 przejściowego deficytu budżetowego. 
8. 4 zarządzenia w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień 

planowanych wydatków (kierownicy jednostek organizacyjnych). 
9. ustalenia ceny sprzedaży w I przetargu ustnym nieograniczonym dla działki nr 127 o 

pow. 0,08 ha położonej w Pietrzykowie. 
10. powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 21 

lutego 2014 r. III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu do adaptacji 
na mieszkanie, położonego w Borowie 42. 

11. ustalenia stawek opłat za wywóz nieczystości płynnych oraz za korzystanie z 
przydomowych oczyszczalni ścieków przy budynkach stanowiących mieszkaniowy 
zasób gminy Dobromierz w 2014 r. 

12. powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia ustnego 
przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu marki Gazela. 

13. zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014. 
14. zmiany zarządzenia nr 148/06 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 21 listopada 2006 r. w 

sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
 
Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1. 20 grudnia 2013 r. w jasełkach wystawianych przez uczniów  Szkoły Podstawowej  
i Punktu Przedszkolnego w Dobromierzu w GOKSiR w Dobromierzu. 

2. 30 grudnia 2013 r. w Spotkaniu Noworocznym w świetlicy wiejskiej w Kłaczynie. 
3. w spotkaniach opłatkowych organizowanych w gminie Dobromierz. 
4. 21 stycznia br. w Spotkaniu Noworocznym zorganizowanym przez Prezydenta Miasta 

Wałbrzycha w zamku Książ. 
5. 29 stycznia br. w Spotkaniu Noworocznym zorganizowanym przez Prezesa Oddziału 

Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Świdnicy. 
6. 4 lutego br. w zebraniach wiejskich w sołectwach Gniewków i Dzierzków. 

 
W ramach bieżących zadań: 

1. w ramach współpracy, którą gmina Dobromierz prowadzi z Regionalnym Zarządem 
Gospodarki Wodnej w Legnicy częściowo uporządkowano koryto rzeki Nysy 
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Szalonej. Zakres prac obejmował m.in. wykoszenie porostów twardych, umocnienie 
wyrwy brzegowej k/ byłego młyna w Borowie granitem wielkogabarytowym oraz 
usunięcie powstałego namuliska.  

2. podpisano umowę pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w 
ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego PROW na lata 2007-2013 na 
remont  świetlicy wiejskiej w Gniewkowie. 

3. zorganizowano III Koncert Kolęd w Dobromierzu, na którym wystąpił Zespół 
Wokalno - Instrumentalny „KARLIK”.  

4. utwardzono gminną drogę stanowiącą dojazd do budynków przy ul. Kościelnej w 
Dobromierzu, od strony ul. Zielonej.   

5. gmina Dobromierz dołączyła do Aglomeracji Wałbrzyskiej. 
6. zakończono nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest w roku 

2014. Wniosek o dotacje na ten cel złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wałbrzychu. 

7. rozsyłane są zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

8. sfinalizowano połączenie sieci wodociągowej na odcinku Gniewków – Czernica, 
dzięki temu mieszkańcy Czernicy mają w swoich domach wodę podawaną ze studni 
głębinowych. 

9. trwa realizacja budowy wodociągu w Siodłkowicach. 
10. przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego. 

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

1. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 
2. budżetu Gminy Dobromierz na rok 2014. 
3. zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2013. 
4. podjęcia współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach 

Aglomeracji Wałbrzyskiej. 
5. nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dobromierz.      
6. powołania doraźnej Komisji Statutowej ds. statutów sołectw.      
7. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadania pn. 

„Budowa siedziby Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy”. 
 

        WÓJT 
            (-) Jerzy Ulbin 


