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Sprawozdanie 

z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 9 czerwca do 25 sierpnia 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) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016. 

2) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia IV ustnego 

przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu marki Gazela. 

3) określenia cennika za wynajem sali widowiskowej oraz kawiarni w GOKSiR w 

Dobromierzu.   

4) zmiany Zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów 

księgowych w Urzędzie Gminy Dobromierz. 

5) zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym dla 

głównego najemcy – Dobromierz ul. Kościuszki. 

6) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 25 lipca 

2016 r.: I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż gruntu rolnego, działka nr 619/7 

o pow. 0,30 ha w Kłaczynie: I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu 

przeznaczonego do adaptacji na mieszkanie, położonego w Borowie 42, działka nr 34/1. 

7) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016. 

8) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 

9) zatwierdzenia nabywcy gruntu, działki nr 317/2 o powierzchni 0,22 ha, położonej w 

Jugowej, zbytej w trybie ogłoszonego I przetargu ustnego nieograniczonego. 

10) zatwierdzenia nabywcy gruntu, działki nr 466 o powierzchni 0,38 ha, położonej w 

Kłaczynie, zbytej w trybie ogłoszonego I przetargu ustnego ograniczonego. 

11) powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o 

awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

12) ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej, działka nr 205 o pow. 0,1912 ha, 

obręb Pietrzyków, dla przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego. 

13) ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, działka nr 317/3 o pow. 0,21 

ha, obręb Jugowa, dla przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego. 

14) ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, działka nr 445/1 o pow. 0,13 

ha, obręb Kłaczyna, dla przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego. 

15) przeznaczenia do wydzierżawienia gruntu rolnego stanowiącego mienie Gminy 

Dobromierz, ustalenia warunków i powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 12 

sierpnia 2016 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki nr 

91/30 o pow. 0,05 ha, położonej w Dobromierzu. 

16) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 30 

sierpnia 2016 r. 

-I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, działka 

nr 380 o pow. 0,05 ha, obręb Kłaczyna, 

- II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, działka 

nr 205 o pow. 0,1912 ha, obręb Pietrzyków, 
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- I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, działka 

nr 470/3 o pow. 0,1358 ha. 

17) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 31 

sierpnia 2016 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych, 

położonych w Gniewkowie, gm. Dobromierz, I przetargu ustnego ograniczonego na 

sprzedaż nieruchomości zabudowanej, działka nr 204 o pow. 1,05 ha, położonej w 

Pietrzykowie. 

18) przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu “Lokalnego Programu Rewitalizacji 

dla Gminy Dobromierz na lata 2016-2020”. 

19) ustalenia stawek czynszu za dzierżawę do trzech lat, gruntów rolnych, stanowiących 

zasób Gminy Dobromierz. 

20) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargu 

nieograniczonego na sprzedaż rozrzutnika marki Kuxmann Gigant 750. 

21) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016. 

 

Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1) 11 czerwca br. w festynie rodzinnym oraz Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych 

o Puchar Wójta w Gniewkowie. 

2) 19 czerwca br. w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży 

Pożarnych w Strzegomiu. 

3) 21 czerwca br. w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Świdnicy. 

4) 23 czerwca br. w zakończeniu roku szkolnego klas III gimnazjum Zespołu Szkół  

w Roztoce.  

5) 8 lipca br. w obchodach 73. Rocznicy ludobójstwa dokonanego na ludności polskiej 

przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i tzw. Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) 

na Kresach Południowo-Wschodnich II RP we Wrocławiu. 

6) 18 lipca br. w uroczystym wręczeniu dotacji przyznanych w ramach konkursu „Poprawa 

bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2016” we Wrocławiu. 

7) 21 sierpnia br. w obchodach Targoszyńskiego Scyzoryka – XI Dzień Szkółkarza i 

Sadownika oraz Dożynkach Gminy Mściwojów. 

 

W ramach bieżących zadań:  

1) Gmina Dobromierz otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. "Usuwanie 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobromierz" w ramach Programu 

Priorytetowego NFOŚiGW pt. "SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest". Przyznana kwota dotacji to 17 207,00 zł. 

2) Gmina Dobromierz realizuje i w pełni finansuje program profilaktyczny polegający na 

szczepieniu jedenastolatek przeciwko wirusowi HPV, wywołującemu raka szyjki 

macicy. W czerwcu br. 11 dziewczynek z terenu gminy zostało zaszczepione II dawką 

szczepionki. 

3) w ramach funduszu sołeckiego zakupiono i zamontowano plac zabaw w Roztoce, 

zakupiono stoły, tablice informacyjne i nagłośnienie do Szymanowa. 

4) wymieniono okna w 5 mieszkaniach komunalnych. 

5) w okresie od czerwca do sierpnia odbyły się imprezy plenerowe w sołectwach gminy 

Dobromierz. 

6) grupa 50 uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy przebywała na 10-dniowym 

turnusie kolonijnym w Dźwirzynie. 
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7) od 1 lipca br. czynne są baseny kąpielowe w Dobromierzu. 

8) 15 lipca br. odbyło się postępowanie egzaminacyjne o awans zawodowy na stopień 

nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w 

Dobromierzu. 

9) 28 lipca br. odbyła się narada z sołtysami. 

10) w terminie od 1 do 31 sierpnia br. przyjmowane są wnioski o zwrot podatku     

  akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.  

11) uczniowie klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy odbyli cykl zajęć w ramach 

programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „Umiem pływać”. 

12) wykonano remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej. 

13) 1 lipca br. na basenach kąpielowych w Dobromierzu odbyło się spotkanie integracyjne 

Młodzieżowej Rady Gminy Dobromierz. 

14) 15 lipca br. odbył się Nocny Turniej Piłki Siatkowej na kompleksie boisk sportowych 

Orlik w Roztoce. 

15) postawiono nowy przystanek autobusowy w Siodłkowicach. 

16) w terminie 29 lipca do 12 sierpnia br. grupa 20 gimnazjalistów z terenu gminy 

przebywała na obozie rekreacyjnym z elementami nauki żeglarstwa w Niesulicach. 

17) 31 lipca na boiskach sportowych w Kłaczynie i Roztoce odbył się Turniej Piłki Nożnej 

o Puchar Lata 2016. 

18) Dobromierski zalew zajęło I miejsce w konkursie Radia Wrocław TOP5 

najładniejszych dolnośląskich stawów, jezior i akwenów. 

19) dzięki staraniom Wójta Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego wykonała remont 

odcinka drogi powiatowej Roztoka-Kłaczyna oraz drogi w Serwinowie wraz z 

poboczami.  

20) 4 sierpnia br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu odebrana została decyzja o dofinansowaniu 

zakupu samochodu pożarniczego. 

21) trwają prace nad opracowaniem projektu kanalizacji aglomeracji Gniewków. 

22) w Starostwie Powiatowym w Świdnicy złożono wniosek o pozwolenie na budowę dla 

kanalizacji Szymanów-Jaskulin-Siodłkowice. 

23) zakupiono nowy samochód dostawczy Dacia Dokker Van Comfort dla ekipy 

technicznej Urzędu Gminy. 

24) zakupiono nowa pompę głębinową. 

25) trwają prace nad zadaniem pn. ,,Przebudowa chodnika do świetlicy wiejskiej, placu 

zabaw i boiska w Dzierzkowie wraz z oświetleniem solarnym”. 

26) trwają przygotowania do Dożynek Gminnych Szymanów 2016. 

 

 

Do realizacji przyjęto uchwały z XVIII i XIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy 

Dobromierz w sprawie:  

1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu Gminy Dobromierz za rok 2015. 

2) udzielenia Wójtowi Gminy Dobromierz absolutorium z wykonania budżetu Gminy za 

rok 2015. 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania 

i wykupu. 

4) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016. 

5) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 
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6) uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Dobromierz na lata 2016-2020. 

7) nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa do 

zasobu Gminy Dobromierz działki gruntu oznaczonej jako działka nr 35/7, o pow. 

0,07 ha, położonej w obrębie wsi Szymanów. 

8) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

9) wyrażenia opinii o zamiarze zmiany obszaru i granic aglomeracji Gniewków. 

 

 

WÓJT 

     (-) Jerzy Ulbin 


