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Sprawozdanie 
 

z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 
tj. od 29 maja do 23 czerwca 2014 r. 

 
Wysoka Rado!  
Szanowni Państwo!  
Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu i gminnych 
jednostek organizacyjnych.  
 
W okresie sprawozdawczym wydałem 19 zarządzeń w sprawie:  

1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Dobromierz. 
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i 

Rekreacji w Dobromierzu za 2013 rok. 
3) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 18 

lipca 2014 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek nr: 15/6 o pow. 
0,4204 ha położonej w Dobromierzu, 148/13 o pow. 0,63 ha położonej w 
Pietrzykowie, 1 o pow. 0,87 ha położonej w Pietrzykowie. 

4) przeznaczenia do wydzierżawienia gruntu rolnego stanowiącego mienie Gminy 
Dobromierz, ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 18 czerwca 2014 r. I 
przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki nr 377 o pow. 0,18 ha 
położonej w Szymanowie i powołania komisji do przeprowadzenia przetargu. 

5) odpłatnego przyjęcia na majątek Gminy Dobromierz sieci kanalizacji deszczowej 
biegnącej po działce nr 105/3 położonej w Jaskulinie. 

6) otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dobromierz z 
zakresu organizowania festiwali, przeglądów i spektakli: teatralnych, literackich, 
muzycznych i filmowych. 

7) zatwierdzenia nabywcy gruntu rolnego, działka nr 143/6 o powierzchni 0,55 ha, 
położonej w Gniewkowie, zbytej w trybie ogłoszonego I przetargu ustnego 
nieograniczonego. 

8) sprawie zatwierdzenia nabywcy gruntu rolnego, działka nr 904 o powierzchni 0,26 ha, 
położonej w Roztoce, zbytej w trybie ogłoszonego I przetargu ustnego 
nieograniczonego. 

9) odwołania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu. 
10) przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego, 

położonego na terenie Gminy Dobromierz wraz ze sprzedażą ułamkowej części 
gruntu. 

11) upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu do 
prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania 
w tych sprawach decyzji. 

12) upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu do 
prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do 
wydawania w tych sprawach decyzji. 

13) zatwierdzenia nabywcy gruntu rolnego, działka nr 446 o powierzchni 0,0961 ha, 
położonej w Kłaczynie, zbytej w trybie ogłoszonego I przetargu ustnego 
nieograniczonego. 

14) upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu do 
przyznawania Karty Dużej Rodziny. 

15) powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą 
„Organizacja festiwali, przeglądów i spektakli: teatralnych, literackich, muzycznych i 
filmowych w 2014 roku” zgłoszonych w konkursie ogłoszonym w dniu 6 czerwca 
2014 r. 

16) wprowadzenia regulaminu dowożenia uczniów do szkół w Gminie Dobromierz. 
17) powołania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu. 
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18) zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacji Urzędu Gminy 
Dobromierz. 

19) powołania komisji w celu odbioru końcowego zadania pn.: ,,Remont drogi gminnej na 
długości 300 m dz. nr 163/3 obręb Gniewków wraz z odwodnieniem, km 0+000 - 
0+300" realizowanego na podstawie umowy nr 192.2014 z dnia 21 maja 2014 r. 

 
Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1) w cyklu zebrań wiejskich w związku z przeprowadzeniem konsultacji projektów 
statutów sołectw. 

2) 29 maja br. w posiedzeniu Rady Samorządowej Aglomeracji Wałbrzyskiej w 
Świdnicy. 

3) 6 czerwca br. w Gminnym Dniu Dziecka w Roztoce. 
4) 10-12 czerwca br. w V Kongresie Regionów w Świdnicy. 
5) 18 czerwca br. w posiedzeniu członków Rady Powiatowej DIR Powiatu Świdnickiego 

w Świdnicy. 
6) 22 czerwca br. w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych o "Puchar Wójta 

Gminy Dobromierz" w Gniewkowie. 
 
W ramach bieżących zadań:  

1) trwają bezpłatne szkolenia komputerowe, skierowane do gmin Aglomeracji 
Wałbrzyskiej, których celem jest uzyskanie przez uczestników wiedzy niezbędnej do 
otrzymania europejskiego certyfikatu ECDL Start - jednolitego dla całej Unii 
Europejskiej dokumentu zaświadczającego o posiadaniu podstawowych umiejętności 
w zakresie korzystania z komputera osobistego.  

2) otwarto sezon na basenie kąpielowym w Dobromierzu.  
3) jedenastolatkom – uczennicom gminnych szkół podstawowych podano II dawkę 

szczepionki przeciwko wirusowi HPV wywołującego m.in. raka szyjki macicy. 
4) wykonano remont drogi gminnej w Gniewkowie. 
5) wykonano remont dwóch odcinków nieutwardzonych dróg gminnych w Kłaczynie. 
6) trwa remont mieszkania komunalnego Borów 43. 
7) rozstrzygnięto przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dobromierz. 
8) odbył się cykl zebrań wiejskich w sprawie konsultacji projektów statutów sołectw. 
9) trwają prace porządkowe na terenie gminy, polegające na wykaszaniu poboczy i 

czyszczeniu rowów. 
 

Do realizacji przyjęto uchwały z XLV sesji Rady Gminy Dobromierz w sprawie:  
1)  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z    

 wykonania budżetu Gminy Dobromierz za rok 2013. 
2) udzielenia Wójtowi Gminy Dobromierz absolutorium z wykonania budżetu Gminy za rok 

2013. 
3) zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Świdnicy w sprawie podziału powiatu 

świdnickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 

4) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obrębu Czernica. 

5) zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Roztoka. 
6) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz.  
7) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014. 
 
          WÓJT  
                (-) Jerzy Ulbin  
 


