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Sprawozdanie 
 

z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 
tj. od 24 czerwca do 24 września 2014 r. 

 
Wysoka Rado! 
Szanowni Państwo! 

 Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu  
i gminnych jednostek organizacyjnych. 
 
W okresie sprawozdawczym wydałem 25 zarządzeń w sprawie: 

1) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014. 
2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 
3) powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans 

zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – Ewelina Ochrombel. 
4) powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans 

zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – Michał Sawko. 
5) powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania 

„Zapewnienie uczniom przewozu do placówek oświatowych na terenie gminy 
Dobromierz w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 przez zakup biletów 
miesięcznych”. 

6) powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania 
„Organizacja placów zabaw oraz wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń w 
placówkach w ramach projektu systemowego - współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie 
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych 
w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu 
upowszechnienia edukacji przedszkolnej pn. Innowacja w oddziałach przedszkolnych – 
dostosowujemy się do potrzeb najmłodszych”. 

7) przeznaczenia do wydzierżawienia działki gruntu rolnego stanowiące mienie Gminy 
Dobromierz, ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 6 sierpnia 2014 r. I przetargu 
ustnego nieograniczonego na dzierżawę:      
- działki nr 113/3 o pow. 0,34 ha położonej w Dobromierzu, 
- działki 95/2 o pow. 0,73 ha położonej w Pietrzykowie, 
- działki nr 141/2 o pow. 0,32 ha położonej w Pietrzykowie, 
- cz. działki nr 36 o pow. 0,19 ha położonej w Borowie. 

8) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014. 
9) przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym udziału w części wspólnej 

nieruchomości zabudowanej, działka nr 85/21 położonej w Dobromierzu na rzecz 
współwłaścicieli nieruchomości oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży. 

10) powołania komisji w celu odbioru końcowego zadania pn.: ,,Remont drogi gminnej na 
długości 310 m dz. nr 112 obręb Jaskulin wraz z odwodnieniem, km 0+000 - 0+310", 
realizowanego na podstawie umowy nr 192.2014 z dnia 21 maja 2014 r. 

11) zatwierdzenia nabywców działki nr 15/6 o powierzchni 0,4204 ha, położonej w 
Dobromierzu, zbytej w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego. 

12) zatwierdzenia nabywcy gruntu rolnego, działka nr 148/13 o powierzchni 0,63 ha, 
położonej w Pietrzykowie, zbytej w trybie ogłoszonego I przetargu ustnego 
nieograniczonego. 

13) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014 
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14) zmiany zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w 
Dobromierzu. 

15) przeznaczenia do wydzierżawienia działki gruntu rolnego stanowiące mienie Gminy 
Dobromierz, ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 22 sierpnia 2014 r.  
II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę: 
- działki 95/2 o pow. 0,73 ha położonej w Pietrzykowie, 
- działki nr 141/2 o pow. 0,32 ha położonej w Pietrzykowie, 
- cz. działki nr 36 o pow. 0,19 ha położonej w Borowie. 

16) zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym 
dla głównego najemcy. 

17) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014. 
18) przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobromierz oraz 

informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji 
przedsięwzięć za I półrocze 2014 r. 

19) zasad i terminów przyjmowania wniosków do projektu budżetu na 2015 rok oraz 
zakresu i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi 
budżetu. 

20) powołania Koordynatora ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Dobromierz. 
21) zasad i trybu wyznaczania celów, zadań dla Urzędu Gminy Dobromierz, określenia 

mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia. 
22) organizacji zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Dobromierz. 
23) powołania Komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji gminy. 
24) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014. 
25) przeznaczenia do sprzedaży w I przetargu ustnym nieograniczonym i ustalenia ceny 

sprzedaży nieruchomości gruntowych: 
-działka nr 49/1 i nr 50 obręb Dobromierz. 
-działka nr 47 i nr 8 obręb Kłaczyna, 
-działka nr 123 obręb Borów, 
-działka nr 169 obręb Pietrzyków, 
-działka nr 541/1 obręb Roztoka, 
-działka nr 362 obręb Szymanów. 

 
Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1) 27 czerwca br. w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół w Roztoce. 
2) 10 lipca br. w zakończeniu roku przedszkolnego w Małym Przedszkolu w 

Dobromierzu. 
3) 11 lipca br. w zakończeniu roku przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym I i II  

Roztoce. 
4) 15 lipca br. w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia LGD „Szlakiem Granitu” 

w Udaninie. 
5) 16 lipca br. w posiedzeniu Rady Samorządowej Aglomeracji Wałbrzyskiej w 

Kamiennej Górze. 
6) 18 lipca br. w I Borowskim Święcie Granitu w Borowie. 
7) 20 lipca br. w XII edycji Imprezy Rekreacyjno-Edukacyjnej „Muchowska Kosa” w 

Muchowie. 
8) 21 lipca br. w konferencji dotyczącej projektu „Stanowiska negocjacyjnego Samorządu 

Województwa Dolnośląskiego” we Wrocławiu. 
9) 22 lipca br. na posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Świdnicy. 
10) 24 lipca br. w uroczystym apelu z okazji 95. rocznicy powstania Policji Państwowej w 
Świdnicy. 

11) 25 lipca br. w Międzynarodowym Spotkaniu Muzykujących Rodzin w Dobromierzu. 
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12) 13 sierpnia br. w Świdnicy w spotkaniu roboczym poświęconym sprawom bieżącym i 
współpracy gmin w powiecie świdnickim. 

13) 14 sierpnia br. w II wyścigu kolarskim o Puchar Wójta Gminy Dobromierz. 
14) 24 sierpnia br. w Dożynkach Gminy Mściwojów oraz Powiatu Jaworskiego w 

Niedaszowie. 
15) w cyklu gminnych pikników i festynów oraz Dożynkach Gminnych w Dobromierzu. 
16) 14 września br. w Dożynkach Dolnośląskich w Strzegomiu. 
17) 16-17 września br. w XV Kongresie Gmin Wiejskich w gminie Biała Rawska. 
18) w cyklu zebrań wiejskich w związku z uchwalaniem funduszu sołeckiego na 2015 r. 
19) 19 września br. w rozdaniu nagród w Plebiscycie Euro-Gmina i Euro-Powiat 2014, 

gdzie Gmina Dobromierz otrzymała tytuł Gminy Roku 2014 wśród gmin wiejskich z 
Dolnego Śląska. 

 
W ramach bieżących zadań: 

1) w ramach pomocy materialnej dla uczniów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Dobromierzu, zrealizował wypłatę stypendium szkolnego za okres od stycznia do 
czerwca 2014 r.  

2) odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe na zbiorniku wodnym w Dobromierzu z 
udziałem grup ratownictwa specjalistycznego, wodno-nurkowego i wysokościowego 
Państwowej Straży Pożarnej z Dolnego Śląska oraz jednostek ochrony 
przeciwpożarowej PSP Komendy Powiatowej w Świdnicy i OSP KSRG Powiatu 
Świdnickiego. 

3) wykonano remont dwóch dróg gminnych w Kłaczynie o nawierzchni nieutwardzonej. 
4) w ramach funduszu sołeckiego wykonano prace brukarskie polegające na wyłożeniu 

kostką betonową obszaru wokół wybudowanej w ubiegłym roku, świetlicy wiejskiej w 
Kłaczynie. 

5) rozstrzygnięto przetarg na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy. Od 1 lipca 
2014 r. do 31 grudnia 2015 r. odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych w dalszym ciągu odbierać będzie Przedsiębiorstwo Usługowo – 
Produkcyjne i Handlowe ,,COM-D” z Jawora. Stawki za odbiór nieczystości pozostają 
na niezmienionym poziomie. 

6) 9-osobowa grupa mieszkańców gminy Dobromierz, zakończyła bezpłatne szkolenie 
komputerowe, zorganizowane w związku z udziałem naszej gminy w Aglomeracji 
Wałbrzyskiej. 

7) wykonano remont drogi w Jaskulinie, prowadzącej w kierunku posesji Nr 10. 
8) rozstrzygnięto przetarg w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie gminy 

Dobromierz. W dalszym ciągu przedmiotowe usługi będzie świadczyło 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. z Kamiennej Góry. 

9) 12 sierpnia br. odbyła się narada z sołtysami. 
10) 13 sierpnia 2014 r. w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, Sekretarz Stanu w 

Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji przekazał Gminie Dobromierz promesę 
zwiększającą dofinansowanie do wysokości 195.000 zł, z przeznaczeniem na remont 
drogi gminnej w Pietrzykowie.  

11) 31 sierpnia br. odbyły się Dożynki Gminne w Dobromierzu. 
12) rozpoczęto remont świetlicy wiejskiej w Gniewkowie. 
13) zamontowane zostały 3 nowe oprawy oświetlenia ulicznego przy ulicy Zielonej w 

Dobromierzu. 
14) wyczyszczono potok Pietrzyków. 
15) wykonano remonty mieszkań komunalnych Borów 43/6 i 56/4. 
16) wykonano nasadzenia krzewów przed nową świetlicą w Borowie. 
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17) do 15 września br. przyjmowano III ratę podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 
oraz II ratę podatku od środków transportowych. 

18) trwają prace w remizie w Jugowej w ramach funduszu sołeckiego obejmujące m.in.: 
rozbiórkę starego i przeciekającego pokrycia, wykonanie rusztowania przy kominie, 
rozebranie komina wolnostojącego, wymurowanie komina z cegły klinkierowej, 
wymianę łacenia pod pokrycie dachowe oraz pokrycie dachu dachówką ceramiczną 
zakładkową wraz z montażem kształtek ceramicznych krawędziowych i gąsiorów. 

19) rozpoczął się proces inwestycyjny, związany z termomodernizacją budynków dwóch 
szkół podstawowych w Dobromierzu i Gniewkowie. 

20) rozpoczęto remont drogi gminnej na działce nr 108/1 w Dzierzkowie. 
 
Do realizacji przyjęto uchwały z XLVI, XLVIII, L sesji Rady Gminy Dobro mierz w 
sprawie: 

1) nadania Statutu Sołectwu Borów. 
2) nadania Statutu Sołectwu Bronów. 
3) nadania Statutu Sołectwu Czernica. 
4) nadania Statutu Sołectwu Dobromierz. 
5) nadania Statutu Sołectwu Dzierzków. 
6) nadania Statutu Sołectwu Gniewków. 
7) nadania Statutu Sołectwu Jaskulin. 
8) nadania Statutu Sołectwu Jugowa. 
9) nadania Statutu Sołectwu Kłaczyna. 
10) nadania Statutu Sołectwu Pietrzyków. 
11) nadania Statutu Sołectwu Roztoka. 
12) nadania Statutu Sołectwu Szymanów. 
13) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych oraz 

trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.   
14) zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze. 
15) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014. 
16) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku. 
17) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Dobromierz z wyłączeniem wsi Szymanów dla wyodrębnionych terenów w miejscowości 
Gniewków. 

18) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obrębu Gniewków.   

19) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014. 
20) zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 
21) przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna 

przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 - 
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej 
(PGN) (Konkurs nr 2/PO IiŚ/9.3/2013). 

22) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014. 
 

 

          WÓJT 
               (-) Jerzy Ulbin 


