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Sprawozdanie 

z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 20 stycznia do 10 lutego 2017 r. 

 

Wysoka Rado!  

Szanowni Państwo!  

Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu  

i gminnych jednostek organizacyjnych.  

 

W okresie sprawozdawczym wydałem 6 zarządzeń w sprawie:  

1) zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – 

Architektonicznej. 

2) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 15 

lutego 2017 r. II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości 

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

3) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 10 

lutego 2017 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu do adaptacji 

na mieszkanie o pow. 52,80 m2, położonej w Borowie 42, działka nr 34/1 o pow. 

0,2049 ha. 

4) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy 

Dobromierz z zakresu kultury fizycznej oraz organizowania festiwali, przeglądów i 

spektakli: teatralnych, literackich, muzycznych i filmowych w 2017 r. 

5) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2017. 

6) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 

 

Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1) 26 stycznia br. w Spotkaniu Noworocznym organizowanym przez Prezydenta 

Wałbrzycha Romana Szełemeja w Zamku Książ. 

2) 27 stycznia br. w IV Spotkaniu Noworocznym z Przedsiębiorcami w Czarnym Borze. 

3) w spotkaniach opłatkowych organizowanych przez sołectwa na terenie Gminy 

Dobromierz. 

4) 3 lutego br. w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Świdnicy. 

5) 3 lutego br. w zebraniu wiejskim w Szymanowie. 

 

W ramach bieżących zadań:  

1) 24, 25, 26 stycznia br. w szkołach na terenie gminy odbyły się spotkania konsultacyjne 

w związku z wejściem w życie reformy oświaty. 

2) złożony został wniosek na dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w 

Aglomeracji Gniewków dla miejscowości Czernica, Gniewków i Dzierzków. 

3) ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie map do celów projektowych dla 

kanalizacji Aglomeracji Gniewków. 

4) uzyskano decyzję – pozwolenie na budowę dla budowy centrum kulturalno-

rekreacyjnego w miejscowości Jugowa. 

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

6) przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego. 

7) dostarczane są harmonogramy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

na 2017 r. 
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8) 2 lutego br. odbyło się spotkanie uczniów z podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej 

z Jaskulina pod hasłem "XIV ZIMOWA MINI PARAOLIMPIADA". 

9) zorganizowano wybory uzupełniające sołtysa w sołectwie Szymanów. Sołtysem 

Szymanowa została pani Elwira Kirklo-Rusek. 

10) trwa akcja informacyjna nt. ptasiej grypy. 

 

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

1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Dobromierz 

dla części 1A. 

2) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Roztoka dla 

części 1A. 

3) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Bronów. 

4) uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu gminy Dobromierz na lata 2017 - 

2021. 

5) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2017. 

6) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 

7) zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Szymanów. 

8) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji 

Rady na 2017 rok. 
 

  

WÓJT 

     (-) Jerzy Ulbin 


