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Sprawozdanie 
 

z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 
tj. od 27 marca do 28 maja 2014 r. 

 
Wysoka Rado! 
Szanowni Państwo! 
 Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu  
i gminnych jednostek organizacyjnych. 
 
W okresie sprawozdawczym wydałem 29 zarządzeń w sprawie: 

1) ustalenia ceny sprzedaży w I przetargu ustnym nieograniczonym dla następujących 
działek: nr 143/6 o pow. 0,55 ha położonej w Gniewkowie, nr 904 o pow. 0,26 ha 
położonej w Roztoce. 

2) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014. 
3) przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobromierz i informacji o 

stanie mienia za rok 2013. 
4) zmiany prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 
5) 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. 

6) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2014, 
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat doskonalenia zawodowego 
nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest 
przyznawane. 

7) zatwierdzenia nabywcy gruntu zabudowanego, działka nr 227/54 o powierzchni 
0,4355 ha, położonej w Jugowej, zbytej w trybie ogłoszonego I przetargu ustnego 
nieograniczonego. 

8) zatwierdzenia nabywcy gruntu działki nr 127 o powierzchni 0,08 ha, położonej w 
Pietrzykowie, zbytej w trybie ogłoszonego I przetargu ustnego nieograniczonego. 

9) ustalenia ceny sprzedaży w I przetargu ustnym nieograniczonym dla działki nr 446 o 
pow. 0,0961 ha, położonej w Kłaczynie. 

10) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014. 
11) wyznaczenia na terenie Gminy Dobromierz obwodowej komisji wyborczej dla celów 

głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego, 
zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 

12) wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Dobromierz. 
13) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 6 

czerwca 2014 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 143/6 o 
pow. 0,55 ha położonej w Gniewkowie i działki nr 904 o pow. 0,26 ha, położonej w 
Roztoce. 

14) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014. 
15) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 12 

czerwca 2014 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 446 o 
pow. 0,0961 położonej w Kłaczynie. 

16) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 8 lipca 
2014 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 170/2 o pow. 5,44 
ha położonej w Czernicy z udokumentowanym złożem granitu. 
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17) zatwierdzenia nabywcy gruntu rolnego, działka nr 140 o powierzchni 0,96 ha, 
położonej w Szymanowie, zbytej w trybie ogłoszonego I przetargu ustnego 
nieograniczonego. 

18) zatwierdzenia nabywcy gruntu rolnego, działka nr 119/1 o powierzchni 0,84 ha i 
działka nr 147/1 o pow. 1,00 ha, położonych w Gniewkowie, zbytych w trybie 
ogłoszonego I przetargu ustnego nieograniczonego. 

19) ustalenia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej. 
20) przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność 

Gminy Dobromierz pod pojemniki na odzież używaną, ustalenia warunków, 
powołania komisji i przeprowadzenia w dniu 20 maja 2014 r. I przetargu ustnego 
nieograniczonego. 

21) powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Dobromierz w celu 
przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 
maja 2014 r. 

22) przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Dobromierz za rok 2013. 
23) 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 stycznia 2014 r. do 
30.06.2014 r. 

24)  ustalenia ceny sprzedaży w I przetargu ustnym nieograniczonym dla następujących 
działek: nr 1 o pow. 0,87 ha położonej w Pietrzykowie, nr 148/13 o pow. 0,63 ha 
położonej w Pietrzykowie nr 15/6 o pow. 0,4204 ha położonej w Dobromierzu 

25) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia III ustnego 
przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu marki Gazela oraz I przetargu 
nieograniczonego na sprzedaż rozrzutnika marki Kuxmann Gigant 750. 

26) przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji projektów statutów sołectw położonych 
na terenie Gminy Dobromierz. 

27) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia przetargu na 
dzierżawę lokalu użytkowego, położonego w Dobromierzu przy pl. Wolności 2. 

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

29) określenia wzoru ankiety w konsultacjach z mieszkańcami sołectw gminy Dobromierz 
w sprawie statutu danego sołectwa. 

 
Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1) 29 marca br. w obchodach jubileuszu „10 lat Diecezji Świdnickiej” w Katedrze 
Świdnickiej. 

2) 10-11 kwietnia br. w XV Dolnośląskim Forum Samorządu Terytorialnego, którego 
temat przewodni brzmiał „10 lat Dolnego Śląska w Unii Europejskiej” w Kudowie-
Zdrój. 

3) 13 kwietnia br. w 10. edycji konkursu pn. "Tradycje Stołu Wielkanocnego"  
w Marcinowicach.  

4) 15 kwietnia br. w otwarciu Biura Poselskiego Poseł na Sejm RP Teresy Świło  
w Świdnicy. 

5) 22-26 kwietnia br. w zorganizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy 
szkoleniu pn. „Rola i zadania Powiatowej Rady Zatrudnienia w świetle 
obowiązujących przepisów”. 

6) 1 maja br. w zorganizowanych przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego 
Cezarego Przybylskiego obchodach 10. rocznicy wstąpienia Polski do Unii 
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Europejskiej podczas „Jubileuszowego Pikniku Funduszy Europejskich” we 
Wrocławiu. 

7) 3 maja br. w "Borowskiej Biesiadzie" w Borowie. 
8) 4 maja br. w uroczystej mszy świętej z udziałem bp. Ignacego Deca w intencji 

strażaków w kościele św. Piotra i Pawła w Dobromierzu. 
9) 10 maja br. w imprezie z cyklu „Lwowskie Klimaty”, połączonej z odpustem 

parafialnym w Roztoce. 
10) 17 maja br. w otwarciu Wielofunkcyjnego Obiektu Sportowego w Jaworzynie 
Śląskiej. 

11) 19 maja br. w oddziałowej konferencji sprawozdawczo-wyborczej Związku 
Nauczycielstwa Polskiego w Strzegomiu. 

12) 20 maja br. w akademii z okazji „Dnia Strażaka” w Komendzie Powiatowej PSP  
w Świdnicy. 

13) 22 maja br. w konferencji zorganizowanej przez Członka Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego Włodzimierza Chlebosza oraz Geodetę Województwa Dolnośląskiego 
Roberta Pajkerta pt. „Informacja przestrzenna nowym impulsem dla rozwoju 
lokalnego” we Wrocławiu. 

14) 23 maja br. w zorganizowanym przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej 
Spółka z o.o. w Kamiennej Górze 4. spotkaniu branży transportowej – Ustawa o 
transporcie publicznym – rola samorządu lokalnego jako organizatora przewozów w 
Kamiennej Górze. 

 
W ramach bieżących zadań: 

1) przygotowano ofertę wakacyjną dla gimnazjalistów - obóz rekreacyjny z elementami 
żeglarstwa. 

2) Gmina Dobromierz wraz z Fundacją Edukacji Przedszkolnej, zorganizowała „Dni 
otwarte” w placówkach przedszkolnych działających na terenie gminy. 

3) zamontowano bariery ochronne w Czernicy na wyremontowanym w ubiegłym roku 
odcinku drogi gminnej prowadzącym w kierunku boiska sportowego.  

4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował świąteczną pomoc w formie 
produktów żywnościowych oraz zasiłków pieniężnych dla blisko 200 rodzin.  

5) 16 dziewczętom z rocznika 2003 podana została pierwsza z trzech dawek szczepionki 
przeciwko wirusowi HPV. 

6) od 26 kwietnia trwa zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon i sprzętu 
AGD/RTV, pochodzących z gospodarstw domowych.  

7) przeprowadzony został audit w nadzorze, który miał na celu sprawdzenie zgodności 
działań Urzędu z normą ISO 9001. Weryfikacji systemu zarządzania jakością 
dokonała Polska Izba Handlu Zagranicznego CERTYFIKACJA Sp. z o. o. w Gdyni.  

8) odbyły się bezpłatne badania mammograficzne w Gniewkowie, których wykonawcą 
była firma GENEVA TRUST z Gdańska. 

9) realizowany jest „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Dobromierz”. W bieżącym roku kolejne nieruchomości zostały ujęte w planie 
demontażu oraz utylizacji eternitu. Zadanie zostało oszacowane na 43.476 zł brutto. 
Na jego realizację Gmina Dobromierz otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 36 954 zł, co stanowi 85 % 
wartości zadania. 

10) w sołectwach Dobromierz i Szymanów w ramach funduszu sołeckiego zamontowane 
zostały nowe siłownie plenerowe. 

11) odmalowano znaki poziome na drogach gminnych w Dobromierzu. 
12) dokonano nasadzeń letnich kwiatów na skwerach i w gazonach na terenie całej gminy. 
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13) ogłoszono przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dobromierz. 

14) trwa wykaszanie poboczy dróg gminnych. 
15) rozpoczął się remont drogi gminnej w Gniewkowie – odcinek ok. 300 m w kierunku 

od drogi powiatowej do rzeki. 
 
Do realizacji przyjęto uchwały z XLIII i XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy 
Dobromierz w sprawie: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Dobromierzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 
administracji publicznej.  

2) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Dobromierz w roku 2014.  

3) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obrębu Roztoka. 

4) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Dobromierz z wyłączeniem wsi Szymanów dla wyodrębnionych terenów w 
miejscowości Borów. 

5) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Dobromierz z wyłączeniem wsi Szymanów dla działki nr 54 w miejscowości 
Dzierzków.       

6) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz 
sołecki.   

7) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014.   
8) szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 

spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających 
Gminie Dobromierz lub jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego 
uprawnionych. 

9) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014.   
10) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 

 
 
          WÓJT 
              (-) Jerzy Ulbin 


