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Sprawozdanie 
z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 21 stycznia do 24 lutego 2016 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) zarządzenie zmieniające w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla pracowników 

samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Dobromierz. 
2) przeznaczenia do wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących mienie Gminy 

Dobromierz, ustalenia warunków i powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 10 lutego 
2016 r. II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki: nr 117/2 o pow. 0,04 ha, 
położonej w Bronowie. 

3) umorzenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów położonych  
w Roztoce. 

4) ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków 
strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy Dobromierz oraz jednostki organizacyjne 
Gminy Dobromierz. 

5) 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 
2016 roku” zgłoszonych w konkursie ogłoszonym w dniu 19 stycznia 2016 r. 

6) zatwierdzenia nabywców lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym dla 
głównego najemcy – Czernica. 

7) zatwierdzenia nabywców lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym dla 
głównego najemcy – Gniewków. 

8) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 11 marca 
2016 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości: 
-działka nr 470/2 o pow. 0,0244 ha, obręb Kłaczyna, 

 -działka nr 86/8 o pow. 0,0038 ha, zbudowana budynkiem garażowo-gospodarczym  
 o pow. 22 m2, obręb Kłaczyna, 

 -działka nr 717/11 o pow. 0,0242 ha, obręb Kłaczyna, 
 -działka gruntu nr 123 o pow. 0,62 ha obręb Borów. 
9) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 16 marca 

2016 r. II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej, działka nr 
149/6 o pow. 5,56 ha, położonej w Pietrzykowie. 

10) ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości rolnej, działka nr 149/6 o pow. 5,56 ha, obręb 
Pietrzyków, dla przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego. 

11) ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 
uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobromierz. 

12) powołania Komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji. 
13) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016. 
14) ustanowienia Polityki Bezpieczeństwa Informacji, Instrukcji Zarządzania Systemem 

Informatycznym i Instrukcji Zasad Przetwarzania Danych Osobowych w Urzędzie Gminy 
Dobromierz. 
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15) ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej, działka nr 204 o pow. 1,05 ha, obręb 
Pietrzyków, dla przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego. 

16) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 24 marca 
2016 r. II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, 
działka nr 204 o pow. 1,05 ha, położonej w Pietrzykowie. 

17) zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku 2016 
przejściowego deficytu budżetowego. 

18) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków – kierownik 
GOPS. 

19) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków – dyrektor ZS 
w Roztoce. 

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

21) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków – dyrektor SP 
w Gniewkowie. 

 
Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 
1) 28 stycznia br. w Spotkaniu Noworocznym z Honorowymi i Zasłużonymi Obywatelami 

Wałbrzycha w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu. 
2) 29 stycznia br. w spotkaniu z prezesem firmy LEMA Finance, która zajmuje się doradztwem 

w zakresie inżynierii finansowej. 
3) 29 stycznia br. w I sesji Młodzieżowej Rady Gminy Dobromierz. 
4) 31 stycznia br. w I Otwartym Turnieju Młodych Mistrzów w Roztoce. 
5) 4 lutego br. w Spotkaniu Noworocznym w Zamku Książ. 
6) 8 lutego br. w zebraniu wiejskim sołectwa Szymanów. 
7) 12 lutego br. w zebraniu wiejskim sołectwa Roztoka. 
8) 16-17 lutego br. w Powiatowej Konferencji Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Miast i 

Gmin Powiatu Świdnickiego w Polanicy Zdrój. 
9) 18 lutego br. w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Świdnicy. 
10) 18 lutego br. w naradzie z sołtysami gminy Dobromierz. 
11) 19 lutego br. w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym OSP Roztoka. 
12) 24 lutego br. w spotkaniu z Konserwatorem Zabytków w Wałbrzychu. 

 
W ramach bieżących zadań: 
1) przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego. 
2) trwa cykl zebrań rozliczeniowych wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy. 
3) rozesłane zostały harmonogramy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

2016 r.  
4) przygotowano podatkowe decyzje wymiarowe na rok 2016. 
5) w punkcie pomocy prawnej w Dobromierzu przy Placu Wolności 19 udzielana jest 

nieodpłatna pomoc prawna. Ponadto dwa razy w miesiącu radca prawny przyjmuje w 
Zespole Szkół w Roztoce i Szkole Podstawowej w Gniewkowie. 

6) w okresie ferii zimowych Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu 
przygotował dla dzieci i młodzieży wiele atrakcji. Uczniowie brali udział w wyjazdach do 
kina oraz do kręgielni, gdzie do dyspozycji mieli kręgle, bilard, piłkarzyki oraz dart. 
Odbywały się także Warsztaty Artystyczne w świetlicach wiejskich, które cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. Nie zabrakło różnorodnych turniejów sportowych, gier stolikowych oraz 
ciekawych zabaw rozwijających logiczne myślenie.  

7) w Rejonowym Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Świdnicy formalnie 
zarejestrowane zostało Koło Gospodyń Wiejskich w Gniewkowie. 
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8)  ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowanie gminnej ewidencji zabytków oraz 
opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Dobromierz. 

9) ogłoszono zapytanie ofertowe na Budowę sceny rekreacyjnej przy parku w Dobromierzu – 
Etap I – budowa podstawy sceny wraz ze schodami. 

10) ogłoszono zapytanie ofertowe na usługę dostępu do internetu dla 30 gospodarstw domowych 
i 4 jednostek podległych Wnioskodawcy w Gminie Dobromierz. 

11) zabezpieczono obiekt byłej przepompowni w Jugowej. 
12) naprawiono dziury przy zjazdach z dwóch kładek w Kłaczynie. 
13) dokonano wycinki drzew: w parku w Dobromierzu – przygotowanie terenu pod budowę 

sceny, suche drzewo zagrażające świetlicy wiejskiej w Bronowie oraz na boisku sportowym 
w Roztoce. 

14) na bieżąco prowadzone są prace związane z zimowym utrzymaniem dróg. 
15) na bieżąco usuwane są zgłaszane usterki i awarie. 

 
Do realizacji przyjęto uchwały z XIV sesji Rady Gminy Dobromierz w sprawie: 
1) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 

2016 rok. 
2) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kopalni granitu 

„Gniewków I”- obszar planistyczny „A”. 
 

WÓJT 
     (-) Jerzy Ulbin 


