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Sprawozdanie 
z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 19 grudnia 2014 r. do 21 stycznia 2015 r. 
 

Wysoka Rado!  
Szanowni Państwo!  

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

 
W okresie sprawozdawczym wydałem 12 zarządzeń w sprawie:  
1) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014. 
2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 
3) zatwierdzenia nabywców lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym dla 

głównego najemcy. 
4) zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku 2015 

przejściowego deficytu budżetowego. 
5) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków – ZS 

Roztoka. 
6) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków – SP w 

Dobromierzu. 
7) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków – SP w 

Gniewkowie. 
8) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków - GOPS. 
9) zatwierdzenia planu finansowego Gminy Dobromierz na rok 2015. 
10) upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu do 

realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. 
11) ustalenia stawek opłat za wywóz nieczystości płynnych oraz za korzystanie z 

przydomowych oczyszczalni ścieków przy budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób 
gminy Dobromierz w 2015 r. 

12) zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań 
finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 

 
Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 
1) 19 grudnia 2014 r. w Jasełkach organizowanych przez Szkołę Podstawową  

w Dobromierzu. 
2) 19 grudnia 2014 r. w inscenizacji Jasełek w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka  

w Gniewkowie. 
3) 22 grudnia 2014 r. w Jasełkach w wykonaniu dzieci z Małego Przedszkola w Roztoce. 
4) 30 grudnia 2014 r. w Spotkaniu Noworocznym w świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie. 
5) 11 stycznia 2015 r. w spotkaniu pn. Wieczór Kolęd w Szymanowie. 
6) 15 stycznia br. w spotkaniu Rady Samorządowej Aglomeracji Wałbrzyskiej  

w Wałbrzychu. 
 
W ramach bieżących zadań:  
1) zorganizowano IV Koncert Kolęd w kościele p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła  

w Dobromierzu, na którym wystąpiła Eleni. 
2) przystąpiono do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej. W ramach 

przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie konkursu, uzyskano dotację w wysokości 85% kosztów projektu (27 078,45 
zł) z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach 
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działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki 
niskoemisyjnej na realizację projektu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej w gminie 
Dobromierz”.  

3) gmina przygotowuje się do złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie prac 
polegających na demontażu, zbieraniu, transportowaniu i utylizacji azbestu z posesji 
mieszkańców w 2015 r. Wśród właścicieli nieruchomości zinwentaryzowanych w bazie 
azbestowej rozprowadzane są materiały informacyjne na temat azbestu oraz druki 
wniosków potrzebne do zgłoszenia materiału do usunięcia.  

4) osoby bezrobotne z terenu gminy Dobromierz w dalszym ciągu będą obsługiwane w 
Punkcie Przyjęć Osób Bezrobotnych w Dobromierzu w każdy wtorek w godzinach od 
8.30 do 14.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w 
Dobromierzu. 

5) rozpoczęto prace związane z budową wiat przystankowych w miejscowości Bronów  
i Szymanów. 

6) trwają prace remontowe na świetlicy wiejskiej w Gniewkowie i Czernicy. 
7) ustalono kwotę wyrównania wynagrodzeń dla nauczycieli wg stopnia awansu 

zawodowego. 
 
Do realizacji przyjęto uchwały z II sesji Rady Gminy Dobromierz w sprawie:  
1) przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 
2) budżetu Gminy Dobromierz na rok 2015. 
3) zmian w budżecie Gminy Dobromierz  na rok 2014. 
4) zmieniająca  uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami 

stanowiącymi własność Gminy Dobromierz. 
 
 

         WÓJT 
           (-) Jerzy Ulbin 


