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Sprawozdanie 
z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 1 do 18 grudnia 2014 r. 
 

Wysoka Rado!  
Szanowni Państwo!  

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

 
W okresie sprawozdawczym wydałem 6 zarządzenia w sprawie:  

1) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014. 

2) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 15 
grudnia 2014 r. II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 
działka nr 170/2 o pow. 5,44 ha położonej w Czernicy z udokumentowanym złożem 
granitu. 

3) powołania komisji w celu dokonania odbioru końcowego robót budowlanych pod 
nazwą: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina 
Dobromierz" zrealizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: 
"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja 
Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz" przez "DOMEX" 
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Sp. z o.o., 58-150 Strzegom, Aleja Wojska 
Polskiego 79, na podstawie Umowy Nr 267.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. 

4) powołania komisji w celu dokonania odbioru końcowego robót budowlanych pod 
nazwą: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, gmina 
Dobromierz" zrealizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: 
"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja 
Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz" przez "DOMEX" 
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Sp. z o.o., 58-150 Strzegom, Aleja Wojska 
Polskiego 79, na podstawie Umowy Nr 268.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. 

5) ustalenia planu kontroli zarządczej na 2015 r. podległych i nadzorowanych przez 
Wójta Gminy Dobromierz jednostek organizacyjnych gminy oraz jednostek 
korzystających z dotacji w zakresie rozliczenia finansowego tych dotacji. 

6) zatwierdzenia nabywcy gruntu, działka nr 170/2 o powierzchni 5,44 ha, położonej w 
Czernicy, zbytej w trybie ogłoszonego II przetargu ustnego nieograniczonego. 

 

Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 
1) 4-5 grudnia br. w konferencji pt. „Finansowanie sportu i inwestycji sportowych w 

2015 roku oraz realizacja programów sportu powszechnego – rola i  miejsce 
samorządów lokalnych” w Trzebnicy. 

2) 11 grudnia br. w konferencji podsumowującej realizację projektu pt. „Usługi 
publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji 
Wałbrzyskiej” w Wałbrzychu. 

3) 16 grudnia br. w przedświątecznym spotkaniu z prezydentem, wójtami i burmistrzami 
dotyczącym podsumowania mijającego roku 2014 oraz zaplanowania działań na rok 
następny, zorganizowanym przez Starostę Powiatu Świdnickiego. 

4) 18 grudnia br. w spotkaniu świątecznym w Urzędzie Gminy Świdnica. 
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W ramach bieżących zadań:  
1) 5 grudnia br. zorganizowano Mikołajkowy Turniej Gier i Zabaw w hali sportowej w 

Dobromierzu dla dzieci z gminnych szkół podstawowych i przedszkoli. Turniej dla 
uczniów gimnazjum odbył się w hali sportowej w Roztoce. 

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu przeprowadził dystrybucję 
paczek świątecznych. Pomocą żywnościową objęto 164 rodziny dotknięte ubóstwem, 
w szczególności z powodu bezrobocia, wielodzietności, a także rodziny niepełne, 
osoby samotne, chore i niepełnosprawne. Każda rodzina, będąca pod opieką pomocą 
ośrodka, otrzymała również zasiłek pieniężny.  

3) na wniosek wójta gminy Dobromierz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w 
Świdnicy podjął decyzję o przedłużeniu funkcjonowania Punktu Przyjęć Osób 
Bezrobotnych w Dobromierzu na rok 2015.  

4) zamontowano świąteczne oświetlenie. 
5) trwają prace remontowe na świetlicy wiejskiej w Gniewkowie oraz świetlicy wiejskiej 

w Czernicy. 
6) rozstrzygnięto przetarg na ubezpieczenie gminy i gminnych jednostek 

organizacyjnych na kolejne 2 lata. 
7) zakończono modernizację stawu w Pietrzykowie. 

Do realizacji przyjęto uchwały z I sesji Rady Gminy Dobromierz w sprawie:  
1) wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dobromierz. 
2) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dobromierz. 
3) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dobromierz. 
4) powołania Komisji Rewizyjnej. 
5) powołania Komisji Budżetowej i Mienia Gminy. 
6) powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. 
7) powołania Komisji Socjalnej. 
8) powołania Doraźnej Komisji Mieszkaniowej. 
9) wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
10) wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej i Mienia Gminy. 
11) wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. 
12) wyboru Przewodniczącego Komisji Socjalnej. 
13) wyboru Przewodniczącego Doraźnej Komisji Mieszkaniowej. 
14) wynagrodzenia Wójta Gminy Dobromierz. 

         
 
 

WÓJT 
   (-) Jerzy Ulbin   


