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Sprawozdanie 
z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 25 listopada do 12 grudnia 2016 r. 
 

Wysoka Rado!  
Szanowni Państwo!  

Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu  
i gminnych jednostek organizacyjnych.  
 
W okresie sprawozdawczym wydałem 8 zarządzeń w sprawie:  

1) powołania Komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. zagospodarowania 
przestrzennego i dróg. 

2) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016. 
3) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016. 
4) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia 

w dniu 27 grudnia 2016 r.: 
- II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż gruntu działki rolnej nr 123 o pow. 
0,62 ha, położonej w Borowie, 
-I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż gruntu, działki rolnej nr 470/4 o pow. 
0,5169 ha położonej w Roztoce, 
-I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż, działki nr 320/2 o pow. 0,22 ha, 
położonej w Jugowej, 
-I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 322/14 o pow. 0,0577 
ha, położonej w Dobromierzu, 
- I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, 
składającej się z działki nr 82/5 o pow. 0,03 ha i działki nr 82/4 o pow. 0,03 ha wraz z 
budynkiem mieszkalnym jednokondygnacyjnym, o powierzchni użytkowej 89,57 m2, 
położonym w Dzierzkowie 42A. 

5) zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym 
dla głównego najemcy– Dzierzków 7/2. 

6) zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym 
dla głównego najemcy – Dobromierz, Plac Wolności 13/2. 

7) zatwierdzenia nabywcy nieruchomości niezabudowanej, działka nr 445/1 o 
powierzchni 0,13 ha, położonej w Kłaczynie, zbytej w trybie ogłoszonego III 
przetargu ustnego nieograniczonego. 

8)  zatwierdzenia nabywcy nieruchomości niezabudowanej, działka nr 317/3 o 
powierzchni 0,21 ha, położonej w Jugowej, zbytej w trybie ogłoszonego III przetargu 
ustnego nieograniczonego. 

 
Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1) 30 listopada br. w lekcji historii prowadzonej przez p. Katarzynę Stefańczyk dla 
uczniów Szkoły Podstawowej w Dobromierzu. 

2) 7 grudnia br. w inauguracyjnym spotkaniu Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego w Świdnicy. 

3) 8 grudnia br. w konferencji poświęconej szansom rozwoju regionu związanym z 
budową trasy S3 na Dolnym Śląsku w Wałbrzychu. 

4) 9 grudnia br. w zjeździe Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP w Świdnicy. 

W ramach bieżących zadań:  
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1) 2 grudnia br. zorganizowano Mikołajkowy Turniej Gier i Zabaw w hali sportowej w 
Dobromierzu dla dzieci z gminnych szkół podstawowych i przedszkoli. Turniej dla 
uczniów gimnazjum odbył się w hali sportowej w Roztoce. 

2) otrzymano planowaną dotację o łącznej wysokości 370 tys. zł na drogi dojazdowe do 
gruntów rolnych w Kłaczynie, Jugowej i Szymanowie. Złożono wnioski na 5 
kolejnych dróg przewidzianych do przebudowy w ramach dotacji Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 

3) w ramach środków funduszu sołeckiego organizowane są imprezy Mikołajkowe oraz 
zakupiono kostkę przed świetlicę w Borowie i ławki do parku w Dobromierzu. 

4) złożono wniosek na dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na budowę kanalizacji sanitarnej w Szymanowie, Siodłkowicach i 
Jaskulinie etap I, zadanie I obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej w 
Szymanowie do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi o numerach 
od 18 do 47 wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Serwinowie. 

5) trwają prace remontowo-adaptacyjne dwóch lokali – Plac Wolności 7 w Dobromierzu. 
6) rozpoczęto prace projektowe związane z przebudową budynku przy Placu Wolności 6 

w Dobromierzu na lokale socjalne. 
7) ogłoszono przetarg na zadanie pn. Zapewnienie uczniom przewozu do placówek 

oświatowych na terenie Gminy Dobromierz w roku 2017 przez zakup biletów 
miesięcznych. 

8) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłosił zapytanie ofertowe na zadanie pn. 
Przygotowanie i dostawa we wskazanym terminie paczek żywnościowych dla 
podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu. 

9) ogłoszono zapytanie ofertowe na zadanie pn. Przygotowanie i dostawa gorących 
posiłków dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych na terenie Gminy Dobromierz w 
okresie od 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 

10) zamontowano świąteczne oświetlenie. 
 
Do realizacji przyjęto uchwały z XXIII sesji Rady Gminy Dobromierz w sprawie:  

1) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016.  
2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 
3) stawek podatku od środków transportowych. 
4) ustalenia stawek podatku od nieruchomości. 
5) wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. 
6) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Dobromierz na 

lata 2014 – 2020. 
 

 

 

WÓJT 

     (-) Jerzy Ulbin 


