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Sprawozdanie 

z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 11 lutego do 30 marca 2017 r. 

 

Wysoka Rado!  

Szanowni Państwo!  

Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu  

i gminnych jednostek organizacyjnych.  

 

W okresie sprawozdawczym wydałem 18 zarządzeń w sprawie:  

1) ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej, działka nr 82/5 o pow. 0,03 ha, 

działka nr 82/4 o pow. 0,03 ha, wraz z budynkiem jednokondygnacyjnym o 

powierzchni użytkowej 89,57 m2, położonym w Dzierzkowie 42A dla przepro- 

wadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego. 

2) zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla 

pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Dobromierz. 

3) uchylenia Zarządzenia Nr 0050.18.2017 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 14 lutego 

2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla 

pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Dobromierz. 

4) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 

5) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2017. 

6) zatwierdzenia nabywcy nieruchomości zabudowanej, działka nr 204 o powierzchni 

1,05 ha, położonej w Pietrzykowie, zbytej w trybie ogłoszonego II przetargu ustnego 

ograniczonego. 

7) powołania komisji do oceny i rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego pod 

nazwą „Popularyzacja kultury fizycznej i sportu, organizowanie festiwali, przeglądów 

i spektakli: teatralnych, literackich, muzycznych i filmowych wśród mieszkańców 

Gminy Dobromierz w 2017 roku: zgłoszonych w konkursie ogłoszonym w dniu 27 

stycznia 2017 r.”. 

8) zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla 

pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Dobromierz. 

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

marca 2017 r. II 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.   

10) opracowania i stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Dobromierz. 

11) zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego 

wynagrodzenia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu. 

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

marca 2017 r. 

-III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 

budynkiem gospodarczym, w zabudowie wolnostojącej, powierzchnia zabudowy 328 

m2, powierzchnia użytkowa 270 m2, działka nr 470/3 o pow. 0,1358 ha, położonej w 

Kłaczynie, 

-III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 

budynkiem użytkowym o powierzchni użytkowej 378,19 m2 wraz z działką nr 380  

o pow. 0,05 ha, obręb Kłaczyna. 



2 

 

13) zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 

Gminy Dobromierz. 

14) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2017. 

15) zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 

Gminy Dobromierz. 

16) rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 13 

lutego 2017 r. do 6 marca 2017 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obrębu Gniewków. 

17) rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 13 

lutego 2017 r. do 6 marca 2017 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obrębu Szymanów. 

18) przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za rok 2016. 

 

Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1) 19 lutego br. uroczystości odznaczenia Księdza Prałata Wenancjusza Roga Złotym 

Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudę. 

2) 3 marca br. w oficjalnym otwarciu wystawy Jawor Nowy rozdział w historii 

Mercedes-Benz. 

3) w spotkaniach z okazji Dnia Kobiet organizowanych w sołectwach. 

4) 8 marca br. w XI Gminnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega 

pożarom” w Gniewkowie. 

5) 13 marca br. w spotkaniu przedstawicieli Związku Gmin Wiejskich RP 

reprezentujących Związek w Komitetach Monitorujących Regionalne Programy 

Operacyjne w Opolu. 

6) 15 marca br. w XXI Spotkaniu Klubu Biznesu Olympic we Wrocławiu. 

7) 16 marca br. w Forum Samorządowym w Warszawie. 

8) 18 marca br. w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Dobromierzu. 

9) 27 marca br. w otwartym spotkaniu samorządowców Regionu pn. „Dolny Śląsk. 

Region dwóch prędkości.” w Gniewkowie. 

 

W ramach bieżących zadań:  

1) 17 lutego br. odbyła się narada sołtysów. 

2) przygotowano podatkowe decyzje wymiarowe na rok 2017. 

3) odbył się cykl zebrań rozliczeniowych wspólnot mieszkaniowych z udziałem 

gminy. 

4) 45 uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Dobromierz będzie 

uczestniczyć w projekcie nauki pływania dla klas I – III w ramach programu 

,,Umiem Pływać”. 

5) w okresie ferii zimowych Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji  

w Dobromierzu przygotował dla dzieci i młodzieży wiele atrakcji. Uczniowie brali 

udział w wyjazdach do Starej Kopalni w Wałbrzychu oraz do kina. Odbywały się 

także Warsztaty Artystyczne w świetlicach wiejskich, które cieszyły się dużym 

zainteresowaniem. Nie zabrakło różnorodnych turniejów sportowych, gier 

stolikowych oraz ciekawych zabaw rozwijających logiczne myślenie. Na 

zakończenie ferii w Roztoce odbył się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 

Tropem Wilczym. 

6) od 1 marca, po zimowej przerwie, wznowiono działalność kompleksu boisk Orlik 

w Roztoce. 
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7) zatrudnienie w ramach programu prac społecznie użytecznych na terenie gminy 

Dobromierz znalazło 16 osób bezrobotnych. Będą oni wykonywać prace 

polegające na porządkowaniu terenów zielonych, terenów przy placówkach 

oświatowych i miejscach użyteczności publicznej.  

8) w związku z trwającymi pracami na projektem sieci kanalizacji sanitarnej dla 

Aglomeracji Gniewków, w miejscowościach: Czernica, Gniewków, Dzierzków, 

Borów, Roztoka i Jugowa, Firma Geodezyjna GEOTEAM wykonuje pomiary 

terenu na potrzeby map do celów projektowych niezbędnych do zaprojektowania 

trasy sieci. 

9) w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, organizacji festiwali, przeglądów 

i spektakli: teatralnych, literackich, muzycznych i filmowych wśród mieszkańców 

gminy Dobromierz, wójt Jerzy Ulbin rozdysponował środki publiczne  

w wysokości 63 tys. zł.  

10) rozpoczęto prace pielęgnacyjne i porządkowe oraz dokonano wiosennych 

nasadzeń kwiatów na terenie gminy. 

11) zakończyły się prace związane ze zmianą użyteczności i remontem dwóch lokali 

komunalnych przy Placu Wolności 7 w Dobromierzu. 

12) ogłoszono zapytanie ofertowe na zakup wysięgnika wielofunkcyjnego z głowicą 

tnącą o zasięgu do 4,8 m. 

13) ogłoszono zapytanie ofertowe i wyłoniono wykonawcę na zadanie polegające na 

położeniu kostki brukowej przed świetlicą wiejską w Borowie. 

14) ogłoszono zapytanie ofertowe na "Organizację kolonii letniej w nadmorskiej 

miejscowości do wyboru Dziwnów, Dziwnówek, Grzybowo, Mrzeżyno, 

Niechorze, Pobierowo, Pogorzelica, Rewal dla 50 osób - dzieci w wieku 7-13 lat". 

15) ogłoszono zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostawę we wskazanym 

terminie paczek żywnościowych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Dobromierzu w ilości 120 sztuk.  

16) ogłoszono zapytanie ofertowe na Przewóz dzieci w wieku szkolnym do krytej 

pływalni Słowianka w Jaworze w ramach projektu powszechnej nauki pływania 

,,Umiem pływać”. 

17) ogłoszono zapytanie ofertowe na zadanie pn.: “Budowa sceny rekreacyjnej przy 

parku w Dobromierzu – etap III”, polegający na wykonaniu zadaszenia sceny 

rekreacyjnej. 

18) ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie modernizacji nawierzchni Sali 

gimnastycznej w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce polegającej 

na wykonaniu renowacji parkietu oraz malowaniu ścian i sufitu sali gimnastycznej. 

19) ogłoszono zapytanie ofertowe na: „Organizację obozu rekreacyjnego z elementami 

żeglarstwa dla 20 osób młodzieży w wieku 13-18 lat”. 

20) wyremontowano lokal komunalny Borów 56/5 oraz naprawiono schody i 

wymieniono drzwi zewnętrzne w budynku Borów 56. 

21) złożono wniosek do Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych o dofinansowanie budowy windy zewnętrznej dla osób 

niepełnosprawnych przy Zespole Szkół w Roztoce. 

22) złożono do LGD wniosek o dofinansowanie budowy centrum kulturalno-

rekreacyjnego w miejscowości Jugowa. 

23) dokonano korekty drzew w centrum Dobromierza. 

24) wykonano przepust drogowy na drodze szutrowej w Jugowej. 

25) wykonano naprawę schodów w Dobromierz przy Placu Wolności i ul. Kościuszki. 

http://www.pfron.org.pl/
http://www.pfron.org.pl/
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26) wyczyszczono koryta drogowe w Bronowie od posesji nr 25 do drogi powiatowej 

oraz część rowu wzdłuż drogi powiatowej. 

27) uzyskano pozwolenie na budowę dot. przebudowy budynku przy Placu Wolności 6 

w Dobromierzu. 

28) odbyły się konsultacje społeczne i dyskusja publiczna na projektami miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego obrębu Szymanów i Gniewków. 

29) Gmina Dobromierz otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 

kwocie 12.280 zł. 

30) 29 marca br. we Wrocławiu odbyła się narada techniczna w sprawie wybudowania 

chodników wzdłuż drogi krajowej nr 34 w Siodłkowicach. 

 

Do realizacji przyjęto uchwały z XXVII i XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy 

Dobromierz w sprawie:  

1) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych 

przez Gminę Dobromierz, do nowego ustroju szkolnego. 

2) zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej. 
3) zmieniającej uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego  

i leśnego.  
4) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2017. 

5) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

Dobromierz na lata 2017 – 2020. 
6) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy Dobromierz na 2017 rok. 
7) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2017. 

8) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 

9) sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce. 

oraz 
10) stanowisko w przedmiocie wezwania Wojewody Dolnośląskiego z dnia  

10 lutego 2017 r. do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie 

Radnego Gminy Dobromierz. 
 

 

 

WÓJT 

     (-) Jerzy Ulbin 


