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Sprawozdanie 
z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 19 marca do 22 kwietnia 2015 r. 
 

Wysoka Rado!  
Szanowni Państwo!  

Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu  
i gminnych jednostek organizacyjnych.  
 
W okresie sprawozdawczym wydałem 21 zarządzeń w sprawie:  

1) powołania komisji w celu dokonania odbioru końcowego robót budowlanych pn. 
"Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Czernicy, I etap - gm. Dobromierz" 

2) utraty mocy zarządzenia Nr 0050.29.2015 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 20 marca 
2015 r. w sprawie powołania komisji w celu dokonania odbioru końcowego robót 
budowlanych pn. "Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Czernicy, I etap - gm. 
Dobromierz". 

3) nieodpłatnego nabycia gruntu z przeznaczeniem na cele publiczne. 
4) przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobromierz i informacji  

o stanie mienia za rok 2014. 
5) powołania komisji w celu dokonania odbioru końcowego robót budowlanych i robót 

budowlanych dodatkowych pn. "Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej  
w Czernicy, I etap - gm. Dobromierz". 

6) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2015. 
7) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 
8) powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
9) odwołania dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce. 
10) powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka 

Sienkiewicza w Roztoce. 
11) ustalenia ceny sprzedaży w III przetargu ustnym nieograniczonym dla gruntu 

zabudowanego, działka nr 470/3 o pow. 0,1358 ha położona w Kłaczynie. 
12) ceny sprzedaży w III przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowych 

ustalonym na dzień 20 maja 2015 r. 
13) przeznaczenia do wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących mienie Gminy 

Dobromierz, ustalenia warunków i powołania komisji do przeprowadzenia 
w dniu 29 kwietnia 2015 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działek 
rolnych:  
− cz. działki nr 91/30 o pow. 0,06 ha, położonej w Dobromierzu,  
− działki nr 97/3 o pow. 0,30 ha położonej w Dobromierzu,  
− działki nr 91/7 o pow. 0,34 ha położonej w Dobromierzu,  
− działki nr 206/2 o pow. 0,17 ha położonej w Jaskulinie.  

14) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 20 
maja 2015 r. III 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, nieruchomości zabudowanej, działka nr 470/3 o 
pow. 0,1358 ha położonej w Kłaczynie oraz I przetargu ustnego nieograniczonego na 
sprzedaż lokalu do adaptacji położonego w Borowie 42. 

15) ustalenia ceny roboczogodziny pojazdów stanowiących własność gminy Dobromierz 
w 2015 r. 

16) powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania 
wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych. 
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17) obniżenia stawek amortyzacyjnych środków trwałych służących zbiorowemu 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków znajdujących się w 
eksploatacji Gminy Dobromierz. 

18) wskazania osób wchodzących z urzędu w skład obwodowych komisji wyborczych. 
19) powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Dobromierz w celu 

przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 
dzień 10 maja 2015 r. 

20) wyznaczenia osób do sprawowania ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych 
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 
2015 r. w czasie przerwy spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. 

21) ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. 
Henryka Sienkiewicza w Roztoce. 

 
Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1) 20 marca br. w obchodach Szkolnego Dnia Europejskiego w Zespole Szkół  
w Roztoce. 

2) 23 marca br. w spotkaniu sprawozdawczym z działalności OSP Gniewków za 2014 r. 
3) 24 marca br. w konferencji podsumowującej realizacje projektu  „Aktywny Powrót”  

w Świdnicy.  
4) 25 marca br. w posiedzeniu Rady Samorządowej Aglomeracji Wałbrzyskiej  

w Krzyżowej. 
5) 8 kwietnia br. w Giełdzie Pracy zorganizowanej we współpracy z Agencją Pracy 

Pollux w Dobromierzu. 
6) 14 kwietnia br. w zebraniu wiejskim sołectwa Dobromierz. 
7) 17 kwietnia br. w konferencji pt. „25 lat przemian ustrojowych w Polsce, ich wpływ 

na rozwój gospodarki rynkowej i społeczeństwa obywatelskiego” w Świdnicy. 
 
W ramach bieżących zadań: 

1) 27 marca br. mieszkanki gminy Dobromierz miały okazję poddać się bezpłatnym, 
profilaktycznym badaniom mammograficznym, które zostały przeprowadzone przez 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Diagnostyka LARGO. 

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu rozdał blisko 200 paczek 
żywnościowych, które skierowane były do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji, 
w tym wielodzietnych, a także do osób samotnych, będących pod opieką GOPS-u.  

3) zakończono remont w świetlicy wiejskiej w Pietrzykowie, w ramach którego 
wykonano m.in. cyklinowanie oraz trzykrotne lakierowanie parkietu. Ściany oraz sufit 
zostały wygładzone i pomalowane, położono płytki w pomieszczeniu kuchennym. 
Wymienione zostały również drzwi wewnątrz budynku. Prace zostały wykonane w 
ramach funduszu sołeckiego wsi Pietrzyków na rok 2015. 

4) dokonano nasadzeń wiosennych kwiatów, na bieżąco prowadzone są prace 
porządkowe i pielęgnacyjne. 

5) 22 dziewczynkom z terenu gminy, urodzonym w 2004 r. podana została pierwsza z 
trzech dawek szczepionki przeciwko wirusowi HPV, wywołującemu raka szyjki 
macicy.  

6) przeprowadzono remont drogi dojazdowej o nawierzchni nieutwardzonej do posesji nr 
36 w Kłaczynie, 5a i 24 w Bronowie. 

7) przygotowano ofertę wakacyjną dla uczniów szkół podstawowych. 
8) zamontowano znaki w obrębie skrzyżowań w Szymanowie, Roztoce i Dzierzkowie. 
9) podpisano umowę na serwis i eksploatację sieci oświetlenia ulicznego w gminie 

Dobromierz na lata 2015-2016 z Tauron Dystrybucja SA. 
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10) przeprowadzony został audit w nadzorze, który miał na celu sprawdzenie zgodności 
działań Urzędu z normą ISO 9001. Weryfikacji systemu zarządzania jakością 
dokonała Polska Izba Handlu Zagranicznego CERTYFIKACJA Sp. z o. o. w Gdyni. 

11) odbyło się spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, PKP oraz 
przedsiębiorcami w sprawie ustalenia warunków użytkowania bocznicy kolejowej w 
miejscowości Borów 

12) odbyło się spotkanie robocze z projektantem sieci kanalizacyjno-sanitarnej 
Szymanów, Siodłkowice, Jaskulin. 

13) podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na 
udzielenie dotacji celowej dla zadania inwestycyjnego „Roztoka-Borów droga 
dojazdowa do gruntów rolnych”. 

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

1) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 

2) określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Dobromierz jest 
organem prowadzącym.  

3) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych i sołtysów Gminy 
Dobromierz. 

4) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2015. 
5) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy Dobromierz na rok 2015. 
6) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobromierz w roku 2015. 
7) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Dobromierz. 
 

 

          WÓJT 
              (-) Jerzy Ulbin 


