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Sprawozdanie 

z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 21 grudnia 2016 r. do 19 stycznia 2017 r. 

 

Wysoka Rado!  

Szanowni Państwo!  

Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu  

i gminnych jednostek organizacyjnych.  

 

W okresie sprawozdawczym wydałem 19 zarządzeń w sprawie:  

1) rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 15 

listopada 2016 r. do 6 grudnia 2016 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obrębu Czernica dla części 1A. 

2) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016. 

3) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016. 

4) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 

5) zatwierdzenia nabywcy nieruchomości niezabudowanej, działka nr 322/14 o 

powierzchni 0,0577 ha, położonej w Dobromierzu, zbytej w trybie ogłoszonego I 

przetargu ustnego nieograniczonego. 

6) zatwierdzenia nabywcy nieruchomości rolnej, działka nr 470/4 o powierzchni 0,5169 

ha, położonej w Roztoce, zbytej w trybie ogłoszonego I przetargu ustnego 

ograniczonego. 

7) zatwierdzenia nabywcy nieruchomości rolnej, działka nr 320/2 o powierzchni 0,22 ha, 

położonej w Jugowej, zbytej w trybie ogłoszonego I przetargu ustnego 

nieograniczonego. 

8) zatwierdzenia nabywcy nieruchomości rolnej, działka nr 123 o powierzchni 0,62 ha, 

położonej w Borowie, zbytej w trybie ogłoszonego II przetargu ustnego 

ograniczonego. 

9) ustalenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy 

zasób Gminy Dobromierz. 

10) zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku 

2017 przejściowego deficytu budżetowego. 

11) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków - GOPS. 

12) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków – ZS 

Roztoka. 

13) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków – SP 

Gniewków. 

14) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków – SP 

Dobromierz. 

15) ustalenia stawki czynszu za najem pomieszczeń gospodarczych. 

16) ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej, działka nr 204 o pow. 1,05 ha, 

obręb Pietrzyków, dla przeprowadzenia II przetargu ustnego ograniczonego. 

17) wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę 

Dobromierz o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

30 000 EURO. 

18) ustalenia stawek opłat za wywóz nieczystości płynnych oraz za korzystanie z 

przydomowych oczyszczalni ścieków przy budynkach stanowiących mieszkaniowy 

zasób gminy Dobromierz w 2017 r. 
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19) zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu kontroli dokumentów 

księgowych w Urzędzie Gminy Dobromierz. 

 

Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1) 21 grudnia 2016 r. w spotkaniu świątecznym w Urzędzie Gminy w Świdnicy. 

2) 22 grudnia 2016 r. w przedświątecznym spotkaniu opłatkowym w Świdnickiej Kurii 

Biskupiej. 

3) 28 grudnia 2016 r. w spotkaniu z Kuratorem Oświaty we Wrocławiu. 

4) 29 grudnia 2016 r. w Spotkaniu Noworocznym w Strzegomiu. 

5) 3 stycznia br. w Spotkaniu Noworocznym w Starostwie Powiatowym w Świdnicy. 

6) 14 stycznia br. w Dobromierzu w uroczystości wprowadzenia jednostki OSP Roztoka 

do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz przekazania dla OSP 

Dobromierz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN. 

 

W ramach bieżących zadań:  

1) przy stanowisku kasowym zainstalowano terminal płatniczy.  

2) w dniu 29 grudnia 2016 r. zorganizowano Spotkanie Noworoczne w świetlicy 

wiejskiej w Roztoce.  

3) współorganizowano VI Koncert Kolęd w kościele p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła 

w Dobromierzu, na którym wystąpiła kapela góralska Trebunie Tutki. 

4) Zespół Szkół w Roztoce, przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu                   

i Rekreacji oraz pozostałymi placówkami oświatowymi zorganizowały 25. Finał 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w świetlicy wiejskiej w Roztoce. 

5) Gmina Dobromierz przygotowuje się do złożenia kolejnego wniosku o 

dofinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transportowaniu i 

utylizacji azbestu z posesji mieszkańców w 2017 r. 

6) w sołectwach organizowane są spotkania opłatkowe. 

7) dokonano zgłoszenia robót budowlanych na budowę boisk sportowych przy Szkole 

Podstawowej w Gniewkowie. Budowa uzależniona jest od otrzymania 

dofinansowania. 

8) wstępnie uzgodniono z RZGW i Nadleśnictwem Jawor przebieg sieci kanalizacji w 

Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie. 

9) trwają prace przygotowawcze wniosku o dofinansowanie budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej w Aglomeracji Gniewków. 

10) realizowane są zajęcia dla uczniów i szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu pn. 

"Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych Gminy Dobromierz". Ponadto 

zakupiono wyposażenie pracowni przyrodniczych, matematycznej oraz sprzęt 

informatyczny (tablice interaktywne, laptop, rzutnik). 

11) na bieżąco prowadzone są prace związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych.  

12) 18 stycznia br. zorganizowano spotkanie w sprawie funkcjonowania szkół na terenie 

gminy w związku ze zmianą reformy oświaty. 

 

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

1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Czernica dla 

części 1A 

2) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016. 

3) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 
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4) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form 

wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania 

i wykorzystywania. 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach 

pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Dobromierz 

oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 

6) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania                               

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz 

szczegółowych warunków  częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich 

pobierania. 

 

 

      WÓJT 

(-) Jerzy Ulbin 


