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Sprawozdanie 
 

z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 
tj. od 25 września do 21 października 2014 r. 

 
Wysoka Rado! 
Szanowni Państwo! 
 Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu  
i gminnych jednostek organizacyjnych. 
 
W okresie sprawozdawczym wydałem 11 zarządzeń w sprawie: 
1) przeznaczenia do sprzedaży w I przetargu ustnym nieograniczonym i ustalenia ceny 

sprzedaży nieruchomości: 
      -działka nr 334/19 obręb Dobromierz, 

-działka nr 80 i nr 470/3 obręb Kłaczyna, 
-działka nr 287/6 obręb Dobromierz, 
-działka nr 170 obręb Pietrzyków, 
-działka nr 123/3 obręb Szymanów. 

2) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014. 
3) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 
4) przeznaczenia do sprzedaży w II przetargu ustnym nieograniczonym i ustalenia ceny 

sprzedaży nieruchomości gruntowej działka nr 170/2 obręb Czernica. 
5) przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Dobromierz z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na 2015 rok. 

6) 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. 

7) wyznaczenia na terenie Gminy Dobromierz obwodowej komisji wyborczej dla celów 
głosowania korespondencyjnego 

8) zmiany Zarządzenia Nr 0050.111.2014 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 3 października 
2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w II przetargu ustnym nieograniczonym i 
ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej działka nr 170/2 obręb Czernica. 

9) powołania komisji w celu odbioru końcowego robót budowlanych pn. ,,Przebudowa dróg 
gminnych w gminie Dobromierz". 

10) zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym dla 
głównego najemcy – Borów 43/5. 

11) zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym dla 
głównego najemcy – Borów 41/5. 

 
Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 
1) 27 września br. w zawodach strzeleckich w wieloboju myśliwskim o Puchar Wójta Gminy 

Dobromierz na strzelnicy w Bronówku. 
2) 2 października br. w konferencji zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Dolnośląskiego i Saksońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
„Wspólnie dla pogranicza” w Jeleniej Górze. 

3) 10 października br. w obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w 
Dobromierzu. 

4) 11 października br. w uroczystej Inauguracji roku akademickiego 2014/2015 w 
Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu. 
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5) 15 października br. w apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół w 
Roztoce. 

6) 15 października br. w spotkaniu z uczestnikami międzynarodowego seminarium 
naukowego, poświęconego tematyce tolerancji i twórczości Fedora Sommera pod tytułem 
,,Tolerancja a procesy międzykulturowej komunikacji. Fedora Sommera dzieło i życie dla 
tolerancji i literackiej suwerenności” 

7) 16 października br. w konferencji organizowanej przez Burmistrza Strzegomia i Klaster 
Kamieniarski pn. „Kamień naturalny w zamówieniach publicznych” w Strzegomiu. 

8) 17 października br. w uroczystym pasowaniu na przedszkolaka w Punkcie Przedszkolnym 
I i II w Roztoce. 
 

W ramach bieżących zadań: 
1) wznowione zostały prace świetlic środowiskowych. Prowadzone zajęcia opiekuńczo - 

wychowawcze, sportowe i profilaktyczne odbywają się zgodnie z harmonogramem. 
2) jedenastolatkom z terenu gminy Dobromierz podano III dawkę szczepionki przeciwko 

wirusowi HPV. 
3) Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji przygotował nową edycję zajęć 

artystycznych Gok - Art., czyli ARTYSTYCZNE SPOTKANIA Z GOKSIREM. 
4) zaproszono organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy 
Gminy Dobromierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. 

5) dzięki finansowemu wsparciu Gminy Dobromierz w kwocie 2 500 zł, Zarządu 
Wojewódzkiego OSP we Wrocławiu w kwocie 2 600 zł, firmy PKN ORLEN w 
kwocie 1 000 zł, a także Fundacji, której celem jest wspieranie działań z zakresu 
ratownictwa medycznego w kwocie 1 500 zł, zakupiono dla OSP Roztoka zestaw do 
tlenoterapii, pompę pływającą NIAGARA 1 oraz węże tłoczne. 

6) odbył się odbiór 7 dróg w Czernicy i Gniewkowie wykonanych z funduszu sołeckiego 
oraz Szymanowie, Serwinowie, Bronowie, Dzierzkowie i Roztoce, w których remont 
został dofinansowany z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego. 

7) rozpoczęły się prace remontowe na drodze w Pietrzykowie. 
8) wykonano inwentaryzację niesprawnych punktów oświetlenia ulicznego, w efekcie 

których firma Tauron Dystrybucja wykona prace naprawcze. 
9) wykoszono pobocza dróg gminnych, boiska i place zabaw. 
10) wymieniono pokrycie dachowe na przystankach autobusowych w Kłaczynie, Roztoce 

i Borowie. 
11) zamontowano nowe tablice ogłoszeniowe w Borowie i Gniewkowie. 
12) rozstrzygnięto przetarg na remont i modernizację świetlicy wiejskiej w Czernicy, I 

etap – gm. Dobromierz oraz na wykonanie projektu budowlanego zamiennego z 
elementami wykonawczymi wraz z pozwoleniem na budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Szymanów, Siodłkowice, Jaskulin i 
przesyłem do oczyszczalni ścieków w Serwinowie, gmina Dobromierz dla projektu 
budowlanego pod nazwą: „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w 
miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów wraz z przesyłem do 
oczyszczalni ścieków w Serwinowie”, objętego pozwoleniem na budowę – Decyzja 
Starosty Świdnickiego Nr 697/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.” 

13) zakończono remont lokalu mieszkalnego Szymanów 28. 
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14) trwa remont istniejącej tamy w Pietrzykowie. 
15) trwają prace związane z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Dobromierzu  

i Szkoły Podstawowej w Gniewkowie. 
16) oddano do użytku chodnik oraz plac przed świetlicą wiejską w Gniewkowie. 
17) zakończono prace związane z wymianą pokrycia dachowego na budynku remizy OSP 

w Jugowej. 
18) w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na 

lata 2007-2013 podpisana została umowa na dotacje koncertu pod nazwa Muzykujące 
Rodziny w Dobromierzu mający na celu integrację społeczeństwa. 

19) trwają prace remontowe świetlicy wiejskiej w Gniewkowie. 
 

Do realizacji przyjęto uchwały z LI sesji Rady Gminy Dobromierz w sprawie: 
1) przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy 

Dobromierz. 
2) przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy 

Dobromierz. 
3) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki dopłaty do dostarczonych ścieków z terenu 

Gminy Dobromierz do oczyszczalni ścieków w Serwinowie. 
4) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obrębu Szymanów. 
5) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 

w Dobromierzu. 
6) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach samorządowych 2014 r. 

zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 
7) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014. 
 
 
         WÓJT 
            (-) Jerzy Ulbin 


