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Sprawozdanie 
z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 21 stycznia do 18 lutego 2015 r. 
 

Wysoka Rado!  
Szanowni Państwo!  

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

W okresie sprawozdawczym wydałem 10 zarządzeń w sprawie:  
1) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy 

Dobromierz z zakresu kultury fizycznej oraz organizowania festiwali, przeglądów i 
spektakli: teatralnych, literackich, muzycznych i filmowych w 2015 roku.  

2) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2015. 
3) przeznaczenia do wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących mienie Gminy 

Dobromierz, ustalenia warunków i powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 16 
lutego 2015 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działek rolnych: 
- działka nr 472/2 o pow. 0,48 ha, położona w Kłaczynie, 
- działka nr 472/1 o pow. 0,28 ha położona w Kłaczynie, 
- działka nr 471/1 o pow. 0,30 ha położona w Kłaczynie, 
- działka nr 47 o pow. 0,82 ha położona w Kłaczynie. 

4) ustalenia ceny sprzedaży w II przetargu ustnym nieograniczonym dla następujących 
gruntów rolnych: 
- działka nr 49/1 o pow. 0,30 ha położona w Dobromierzu, 
- działka nr 50 o pow. 1,23 ha położona w Dobromierzu, 
- działka nr 123 o pow. 0,62 ha położona w Borowie, 
oraz gruntu zabudowanego, działka nr 470/3 o pow. 0,1358 ha położona w Kłaczynie. 

5) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 10 
marca 2015 r. II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek gruntu: nr 
49/1 o pow. 0,30 ha i nr 50 o pow. 1,23 ha, położonych w Dobromierzu, działki nr 123 
o pow. 0,62 ha położonej w Borowie oraz gruntu zabudowanego, działka nr 470/3 o 
pow. 0,1358 ha położona w Kłaczynie. 

6) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 12 
marca 2015 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 
zabudowanej, działka nr 334/19 o pow. 4,97 ha położonej w Dobromierzu. 

7) zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym 
dla głównego najemcy – Borów 41/3. 

8) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2015. 
9) powołania komisji w celu dokonania odbioru końcowego robót budowlanych pn. 

"Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie". 
10) powołania komisji do oceny i rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego pod 

nazwą "Popularyzacja kultury fizycznej i sportu, organizowanie festiwali, przeglądów 
i spektakli: teatralnych, literackich, muzycznych i filmowych wśród mieszkańców 
Gminy Dobromierz w 2015 r.", zgłoszonych w konkursie ogłoszonym w dniu 28 
stycznia 2015 r. 
 

Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 
1) 26 stycznia br. w uroczystym otwarciu nowej siedziby SPZOZ Powiatowego 

Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy. 
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2) 26 stycznia br. w odprawie rocznej policji w Dobromierzu. 
3) w spotkaniach opłatkowych organizowanych na terenie gminy Dobromierz. 
4) 28 stycznia br. w spotkaniu ze Starostą Świdnickim Piotrem Federowiczem 

i dyrektorem Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego Markiem Olesińskim. 
5) 28 stycznia br. w spotkaniu z Teodorem Stępą - wiceprezesem Wałbrzyskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Inwest Park”. 
6) od 29 stycznia do 13 lutego br. w zebraniach wiejskich w sprawie wyboru sołtysów  

i rad sołeckich w gminie Dobromierz. 
7) 5 lutego br. w spotkaniu rolników z terenu gminy Dobromierz z zastępcą dyrektora 

Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Jerzym Dulnikiem 
oraz Ewą Kaproń. 
 

W ramach bieżących zadań:  
1) w okresie ferii zimowych Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w 

Dobromierzu przygotował dla dzieci i młodzieży wiele atrakcji. Odbyły się m.in.  
wyjazdy do kina, na kręgle, odrębnie dla każdego typu szkół, czy przedszkoli. 
Zgodnie z harmonogramem odbywały się zajęcia w świetlicach środowiskowych. Nie 
zabrakło także różnorodnych turniejów sportowych, gier stolikowych, ciekawych 
zajęć artystycznych oraz zabaw rozwijających logiczne myślenie.  

2) rozpoczął się cykl zebrań rozliczeniowych wspólnot mieszkaniowych z udziałem 
gminy. 

3) trwa remont dobromierskiego posterunku policji. 
4) trwają prace remontowo-budowlane na świetlicy wiejskiej w Czernicy oraz świetlicy 

wiejskiej w Gniewkowie. 
5) rozesłane zostały zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 
6) przygotowano podatkowe decyzje wymiarowe na rok 2015. 
7) przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego. 
8) 17 lutego br. podpisano porozumienie międzygminne zawarte przez gminy tworzące 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej w sprawie zasad 
współpracy przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, bieżącej 
obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji 
Wałbrzyskiej oraz powierzenia Gminie Wałbrzych realizacji zadań w wariancie 
maksymalnego/pełnego poziomu zarządzania w ramach instrumentu Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.  

 
Do realizacji przyjęto uchwały z III sesji Rady Gminy Dobromierz w sprawie:  

1) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji 
Rady na 2015 rok. 

2) zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Dobromierz. 
3) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Dobromierz, a Gminami 

tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej. 
 
 
         WÓJT 
           (-) Jerzy Ulbin 


