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Sprawozdanie 
z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 22 października do 20 listopada 2015 r. 
 

Wysoka Rado! 
Szanowni Państwo! 
Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu i gminnych 
jednostek organizacyjnych. 
 
W okresie sprawozdawczym wydałem 16 zarządzeń w sprawie: 
1) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 22 

października 2015 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 
gruntowych, kompleks 54 działek budowlanych i działek pod drogi wewnętrzne 
o łącznej powierzchni 65 875 m2 położonych w Dobromierzu. 

2) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2015. 
3) powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ogłoszonym otwartym 

konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu wyłapywania, transportu i 
opieki nad bezpańskimi psami z terenu gminy Dobromierz. 

4) przeznaczenia do wydzierżawienia gruntu rolnego stanowiącego mienie Gminy 
Dobromierz, ustalenia warunków i powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 6 
listopada 2015 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki nr 56/2 o 
pow. 0,56 ha położonej w Gniewkowie. 

5) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 23 
listopada 2015 r. II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 
zabudowanej, działka nr 205 o pow. 0,1912 ha, położona w Pietrzykowie. 

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

Dobromierz, ustalenia warunków i powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 15 
grudnia 2015 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działek: 

-działka nr 117/2 o pow. 0,04 ha, położona w Bronowie, 
-działka nr 137/2 o pow. 1,37 ha, położona w Pietrzykowie. 
8) wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Dobromierz. 
9) powołania Komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji. 
10) projektu budżetu Gminy Dobromierz na 2016 rok. 
11) projektu przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 
12) ustalenia wysokości stypendium szkolnego przy zastosowaniu kryterium dochodu na 

osobę w rodzinie ucznia oraz warunków jakie powinno spełniać rozliczenie wydatków z 
tytułu przyznania stypendium szkolnego za okres od 01 września 2015 r. do 31 grudnia 
2015 r. 

13) zatwierdzenia nabywców lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym dla 
głównego najemcy – Dzierzków 32/2. 

14) utraty mocy zarządzenia Nr 0050.123.2015 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 9 
października w sprawie zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie 
bezprzetargowym dla głównego najemcy. 

15) zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym dla 
głównego najemcy – Dobromierz, ul. Kościelna 7 i Kościelna 8/2. 

16) zatwierdzenia nabywcy działki nr 135/23 o powierzchni 0,0832 ha, położonej w 
Dobromierzu, zbytej w trybie przetargu ustnego ograniczonego. 
 

Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 
1) 23 października br. w uroczystym otwarciu inwestycji drogowej, będącej łącznikiem 

dwóch sąsiednich miejscowości tzw. "Małej Obwodnicy Roztoka - Borów". 
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2) 17 października br. w uroczystości pasowania na przedszkolaka i starszaka w Punkcie 
Przedszkolnym w Roztoce. 

3) 28-29 października br. w konferencji Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów Powiatu 
Świdnickiego w Zagórzu Śląskim. 

4) 30 października br. w konferencji inaugurującej rozpoczęcie przez Samorząd 
Województwa Dolnośląskiego wdrażania działań delegowanych w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 we Wrocławiu. 

5) 6 listopada br. w szkoleniu zorganizowanym przez Dolnośląską Agencję Współpracy 
Gospodarczej wspólnie z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych pt. 
„Dolnośląski projekt wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego w pozyskiwaniu i 
obsłudze inwestorów” we Wrocławiu. 

6) 10 listopada br. w koncercie popołudniowym ,,8. Festiwalu Tradycji Dolnego Śląska” w 
Operze Wrocławskiej. 

7) 11 listopada br. w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Gniewkowie. 
8) 13 listopada br. w konferencji poświęconej powołaniu i funkcjonowaniu Młodzieżowej 

Rady Gminy Dobromierz w Zespole Szkół w Roztoce.  
9) 16 i 17 listopada br. w zebraniach wiejskich w Gniewkowie i Dzierzkowie.  
 
W ramach bieżących zadań: 
1) zakończono prace związane z zagospodarowaniem i modernizacją boiska sportowego przy 

świetlicy wiejskiej w Borowie. 
2) dobiegły końca prace związane z budową chodnika z kostki granitowej przed świetlicą 

wiejską w Bronowie. Zakres prac obejmował m.in. przygotowanie terenu, wykonanie 
podbudowy, korytowanie na szerokości chodników, składowanie nadmiaru kruszywa oraz 
dostarczenie kostki i krawężników, a także ułożenie nawierzchni. 

3) zakończono budowę boiska sportowego w Szymanowie. 
4) ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej 

w miejscowości Jaskulin. 
5) przycięto korony drzew na terenie Szkoły Podstawowej w Gniewkowie. 
6) zamontowano oznakowanie przejazdów kolejowych w Borowie i Dzierzkowie, zgodnie  

z zaleceniami PKP. 
7) przygotowano projekt budżetu Gminy Dobromierz na rok 2016 oraz projekt wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 
8) przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectw Gniewków i Dzierzków 

dotyczące budowy kopalni żwiru. 
 
Do realizacji przyjęto uchwały z XI sesji Rady Gminy Dobromierz w sprawie: 
1) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2015.  
2) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Świdnicy  na kadencję 2016-2019. 
3) przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobromierz z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. 
4) powołania Młodzieżowej Rady Gminy Dobromierz i nadania jej statutu. 
5) przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Gniewków 

i Dzierzków dotyczących budowy kopalni żwiru. W wyniku zsumowania głosów w obu 
sołectwach 103 osoby opowiedziały się przeciwko uruchomieniu inwestycji, 36 osób było 
za, natomiast 4 osoby wstrzymały się od głosu. Wójt Jerzy Ulbin zapewnił, że zgodnie z 
wolą większości mieszkańców, inwestycja nie będzie realizowana. 

 

WÓJT 

     (-) Jerzy Ulbin 


