
Sprawozdanie 
z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 22 października do 6 listopada 2014 r. 
 

Wysoka Rado!  
Szanowni Państwo!  

Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu  
i gminnych jednostek organizacyjnych.  

 
W okresie sprawozdawczym wydałem 4 zarządzenia w sprawie:  

1) zmiany Zarządzenia Nr 0050.108.2014 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 26 września 
2014 r. w sprawie 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) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 30 
października 2014 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu 
położonego w Borowie nr 42. 

3) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014. 

4) zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 
Gminy Dobromierz. 

Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 
1) 22 października br. w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Starostwie 

Powiatowym w Świdnicy. 
2) 6 listopada br. w uroczystym pasowaniu na przedszkolaka w Punkcie Przedszkolnym 

w Dobromierzu. 
 
W ramach bieżących zadań:  

1) trwają prace na tamie w Pietrzykowie.  
2) trwają prace związane z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Dobromierzu  

i Szkoły Podstawowej w Gniewkowie.  
3) trwają prace remontowe świetlicy wiejskiej w Gniewkowie. 
4) trwają prace remontowe na drodze w Pietrzykowie. 
5) rozpoczęto prace remontowe na drodze dojazdowej do posesji nr 20-22 w Jaskulinie. 
6) zakończono realizację umowy z firmą, która zajmowała się demontażem i utylizacją 

azbestu, dotacja jest w trakcie rozliczania. 
7) trwają prace planistyczne nad budżetem gminy na rok 2015. 
8) podpisano umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla 

gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 – Rozbudowa 
sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Siodłkowice. 

9) podpisano umowę przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w 
ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na 
lata 2007-2013 – Bezpieczna droga do szkoły i do domu – budowa wiat 
przystankowych w Bronowie i Szymanowie. 
 

Do realizacji przyjęto uchwały z LII sesji Rady Gminy Dobromierz w sprawie:  
1) nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dobromierz. 



2) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami 
stanowiącymi własność Gminy Dobromierz. 

3) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014.  
4) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz.  
5)  

               WÓJT 
          (-) Jerzy Ulbin 


