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Sprawozdanie 

z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 25 sierpnia do 20 września 2016 r. 

 

Wysoka Rado!  

Szanowni Państwo!  

Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu  

i gminnych jednostek organizacyjnych.  

 

W okresie sprawozdawczym wydałem 12 zarządzeń w sprawie:  

1) przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobromierz oraz 

informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji 

przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku. 

2) ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, działka nr 619/7 o pow. 0,30 

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

3) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 8 

września 2016 r. 

-II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej, działka nr 

75/4 o pow. 0,06 ha, obręb Gniewków,  

- II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki gruntu nr 445/1 o pow. 

0,13 ha, obręb Kłaczyna, 

- II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki gruntu nr 317/3 o pow. 

0,21 ha, obręb Jugowa. 

4) powołania Komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki 

komunalnej i mieszkaniowej. 

5) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016. 

6) zasad i terminów przyjmowania wniosków do projektu gminy na rok 2017 rok  oraz 

zakresu i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi 

budżetu.  

7) zatwierdzenia nabywcy nieruchomości zabudowanej, działka nr 205 o powierzchni 

0,1912 ha, położonej w Pietrzykowie, zbytej w trybie ogłoszonego II przetargu 

ustnego nieograniczonego. 

8) ustalenia zakładowej normy zużycia paliwa dla samochodu marki Dacia Dokker 

numer rejestracyjny WH61524. 

9) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016. 

10) zmiany zarządzenia dot. ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy Dobromierz. 

11) zmiany zarządzenia dot. nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy 

Dobromierz. 

12) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 20 

września 2016 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. 

Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1) 26 sierpnia br. w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Świdnicy. 

2) 26 sierpnia br. w Święcie Chleba i Piernika w Jaworze. 

3) 28 sierpnia br. w Dożynkach Gminy Marcinowice w Strzelcach. 

4) 1 września br. w uroczystym otwarciu roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół  

w Roztoce. 
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5) 2 września br. w uroczystościach w ramach XXV edycji Międzynarodowych Spotkań 

Muzykujących Rodzin w Dobromierzu. 

6) 3 września br. w Dożynkach Gminnych w Starym Jaworowie. 

7) 4 września br. w festiwalu Kultury Wsi Polskiej, Dożynkach Gminno-Powiatowych  

w Wądrożu Wielkim. 

8) 4 września br. w Dożynkach Wojewódzkich w Krzyżowej. 

9) w cyklu zebrań wiejskich dotyczących funduszu sołeckiego. 

10) 10 września br. w Dożynkach Gminnych w Sadach Górnych. 

11) 11 września br. w Dożynkach Gminnych w Strzegomiu. 

12) 15 września br. w Forum Samorządowym w Starej Kopalni w Wałbrzychu. 

13) 17 września br. w Dożynkach Gminnych w Lubawce. 

 

W ramach bieżących zadań:  

1) 27 sierpnia br. odbyły się Dożynki Gminne w Szymanowie. 

2) zamontowano nową wiatę przystankową w Siodłkowicach i Jaskulinie. 

3) przygotowano informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobromierz za I 

półrocze 2016 roku. 

4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął przyjmowanie wniosków o 

przyznanie świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2016/2017. 

5) Gmina Dobromierz realizuje ,,Program usuwania wyrobów zawierających azbest z 

terenu Gminy Dobromierz”. Z darmowego demontażu, odbioru i zdeponowania 

pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest na składowisko 

odpadów niebezpiecznych, skorzystało w tym roku w naszej gminie 8 gospodarstw, 

które złożyły odpowiednie wnioski. Łącznie na składowisko przekazano ponad 41 ton 

tego niebezpiecznego materiału. Wartość przedsięwzięcia to ponad 20 tys. zł, z czego 

85 % stanowić będzie dofinansowanie jakie otrzymamy od WFOŚiGW. 

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

zabaw i boiska w Dzierzkowie wraz z oświetleniem solarnym”. 

7) przygotowano ponad 2 km trasy biegowej w Roztoce na Dolnośląskie Biegi 

Przełajowe. 

8) Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu od 12 września br. 

rozpoczął cykl warsztatów artystycznych. 

9) na terenie Gminy Dobromierz funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. 

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w punkcie pomocy prawnej  

w Dobromierzu przy Placu Wolności 19. 

10) Zespół Szkół w Roztoce otrzymał certyfikat w ramach ogólnopolskiej akcji 

edukacyjnej ,,WF z Klasą”. 

11) Starostwo Powiatowe wszczęło postępowanie administracyjne odnośnie wydania 

decyzji – pozwolenie na budowę – sieć kanalizacji sanitarnej Szymanów, Jaskulin, 

Siodłkowice. 

12) trwają prace nad programem funkcjonalno-użytkowym kanalizacji sanitarnej oraz 

oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Gniewków. 

13) trwa procedura wydawania decyzji – pozwolenie na budowę dla świetlicy wiejskiej  

w Jugowej. 

14) ogłoszono przetarg na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do 

gruntów rolnych w miejscowościach Kłaczyna i Jugowa”. 

15) zakończono prace projektowe dla zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych w miejscowości Szymanów (Siodłkowice)”. 



3 

 

16) zamontowano nową oprawę oświetlenia ulicznego w Jaskulinie naprzeciwko DPS, na 

ul. Zielonej w Dobromierzu oraz 3 nowe oprawy w Szymanowie. Aktualnie trwają 

prace przygotowawcze w celu zamontowania kolejnych opraw w Roztoce. 

17) podpisano umowę na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń użytkowych na lokale 

mieszkalne w Dobromierzu Plac Wolności 7”. 

18) w ramach funduszu sołeckiego postawiona została wiata w Pietrzykowie oraz 

zamówiony garaż blaszany do Dzierzkowa. 

19) dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie „Zakup fabrycznie nowego 

średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP 

Dobromierz”. 

20) ogłoszono zapytania ofertowe na dostawę: wyposażenia gabinetu profilaktyki 

zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej do Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w 

Roztoce oraz laptopa na potrzeby pracowników Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w 

Roztoce. 

21) trwają prace remontowe elewacji remizy OSP Roztoka. 

22) uzupełniono ubytki w drogach o nawierzchni nieutwardzonej w Czernicy i Roztoce 

wokół stawu. 

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

1) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016. 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla 

nauczycieli. 

3) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Dobromierz 

dla części 1C. 

4) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obrębu Jugowa. 

5) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obrębu Pietrzyków. 

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

 

 

WÓJT 

    (-) Jerzy Ulbin 


