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Sprawozdanie 
 

z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 
tj. od 6 lutego do 26 marca 2014 r. 

 
Wysoka Rado! 
Szanowni Państwo! 
 Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu  
i gminnych jednostek organizacyjnych. 
 
W okresie sprawozdawczym wydałem 20 zarządzeń w sprawie: 

1. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy 
Dobromierz z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2014 r. 

2. wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Gniewkowie w przypadku jego nieobecności. 

3. zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014. 
4. powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia II ustnego 

przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu marki Gazela. 
5. powołania komisji w celu odbioru końcowego zadania pn.: ,,Budowa sieci 

wodociągowej w miejscowości Siodłkowice”, realizowanego na podstawie umowy nr 
462.2013 z dnia 26 listopada 2013 r. 

6. powołania komisji w celu odbioru końcowego zadania pn. "Remont komina z 
bocianim gniazdem" w miejscowości Gniewków. 

7. ustalenia ceny sprzedaży w I przetargu ustnym nieograniczonym dla następujących 
działek: nr 147/1 o pow. 1,00 ha położonej w Gniewkowie, nr 119/1 o pow. 0,84 ha 
położonej w Gniewkowie, nr 140 o pow. 0,96 ha położonej w Szymanowie. 

8. powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 4 
kwietnia 2014 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości: 
działka niezabudowana nr 127 o pow. 0,08 ha położona w Pietrzykowie i działka nr 
227/54 o pow. 0,4355 ha zabudowana budynkami gospodarczymi, położona w 
Jugowej. 

9. powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia przetargu na 
dzierżawę lokali użytkowych, położonych w Dobromierzu przy pl. Wolności 7. 

10. powołania komisji do oceny i rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego pod 
nazwą "Popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy 
Dobromierz w 2014 roku", zgłoszonych w konkursie ogłoszonym w dniu 7 lutego 
2014 r. 

11. zmiany zarządzenia nr 148/06 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 21 listopada 2006 r. w 
sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

12. dofinansowania kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom 
zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych i laptopa. 

13. zmiany zarządzenia nr 0050.20.2013 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 12 lutego 2013 
r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w 
Urzędzie Gminy Dobromierz. 

14. zmiany zarządzenia nr 60/2011 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 28 czerwca 2011 r. 
w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Dobromierz. 

15. wprowadzenia instrukcji gospodarki magazynowej Urzędu Gminy Dobromierz. 
16. ustalenia pogotowia kasowego. 
17. zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014. 
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18. wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu terroryzmu". 

19. powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 28 
kwietnia 2014 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż gruntów rolnych 
działka nr 147/1 o pow. 1,00 ha i działka nr 119/1 o pow. 0,84 ha położone w 
Gniewkowie oraz działka nr 140 o pow. 0,96 ha położona w Szymanowie. 

20. ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntów pod pojemniki na odzież używaną. 
 

Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 
1. 21 lutego br. w naradzie z sołtysami. 
2. 24 lutego br. w zebraniach wiejskich w miejscowościach Gniewków i Dzierzków.  
3. 25 lutego br. we Wrocławiu na wręczeniu promes przez Sekretarza Stanu z 

Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Stanisława Huskowskiego, obejmujących 
zadania własne gminy. 

4. 8 marca br. w Gminnym Dniu Kobiet w Roztoce. 
5. 11 marca br. w rozdaniu nagród na zorganizowanym po raz czwarty przez Dolnośląski 

Urząd Wojewódzki we Wrocławiu konkursie "Sołtys Roku". 
6. 12 marca br. w VIII Gminnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega 

pożarom”. 
7. 17 marca br. w spotkaniu pn. "Symbole Dolnego Śląska. Tutaj mieszkam, tu chcę żyć" 

z marszałkiem Jerzym Turajem oraz uczniami roztockiego gimnazjum. 
8. 18 marca br. w ceremonii podpisania porozumienia o współpracy między regionem 

Hradec  Kralove i Aglomeracją Wałbrzyską. 
 

W ramach bieżących zadań: 
1. wykonano remont 150 metrowego odcinka drogi gminnej na ul. Łącznej w Roztoce, 

który stanowi łącznik pomiędzy ul. Rzeczną, a ul. Sportową. 
2. podpisano z Województwem Dolnośląskim umowę o dofinansowanie projektu w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Innowacja w oddziałach 
przedszkolnych - dostosowujemy się do potrzeb najmłodszych". 

3. przeprowadzono wiosenne porządki i nasadzenia kwiatów na terenie gminy. 
4. zwodociągowano osiedle zlokalizowane przy drodze krajowej nr 5 w Siodłkowicach. 
5. wykonano remont nawierzchni drogi na ul. Zielonej w Dobromierzu. 
6. wyremontowano bocianie gniazdo w Gniewkowie. 
7. wykonywane są bieżące remonty mieszkań komunalnych. 
8. trwają bieżące naprawy ubytków w drogach gminnych, odkrzaczanie dróg gminnych 

oraz korekta zadrzewień. 
9. odbył się cykl spotkań z zarządcą we Wspólnotach Mieszkaniowych. 
10. gmina otrzymała dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest z jej 

terenu. 
11. w okresie ferii zimowych Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w 

Dobromierzu, działający we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Dobromierzu, realizował ciekawą ofertę zajęć dla dzieci 
i młodzieży. Odbyły się dwa wyjazdy do kina, na kręgle, do Bobolandii, a także 
regularnie odbywały się zajęcia w świetlicach wiejskich, które cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. 

12. od 1 marca, po zimowej przerwie, wznowiono działalność kompleksu boisk Orlik w 
Roztoce. 
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Do realizacji przyjęto uchwały z XLI i XLII sesji Rady Gminy Dobromierz  w sprawie: 

1. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji 
Rady na 2014 rok. 

2. upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu do 
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 

3. uchwalenia Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Dobromierz na 
lata 2014-2020. 

4. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Gminy Dobromierz na 2014 rok. 

5. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 
Dobromierz na lata 2014-2016. 

6. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie 
pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku 
lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin 
w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 

7. określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej udzielone w 
formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 
osobom i rodzinom objętym wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w 
zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 

8. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obrębu Dobromierz. 

9. ustalenia stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych. 
10. przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobromierz z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok. 
11. przystąpienia Gminy Dobromierz do Programu Odnowy Wsi w Województwie 

Dolnośląskim. 
12. zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Dzierzków” oraz „Sołeckiej Strategii 

Rozwoju Wsi Gniewków”. 

 

         WÓJT 
             (-) Jerzy Ulbin 


