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Sprawozdanie 
z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 26 kwietnia do 24 maja 2017 r. 
 

Wysoka Rado!  
Szanowni Państwo!  

Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu  
i gminnych jednostek organizacyjnych.  
 
W okresie sprawozdawczym wydałem 9 zarządzeń w sprawie:  

1) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2017. 
2) powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych na terenie gminy Dobromierz w okresie od 1 lipca 2017 r. do              
31 grudnia 2018 r.”. 

3) przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Dobromierzu. 

4) ustalenia wysokości stypendium szkolnego. 
5) przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Dobromierz za rok 2016. 
6) zatwierdzenia nabywcy nieruchomości niezabudowanej, działka nr 21/2 o powierzchni 

0,11 ha, położonej w Bronowie, zbytej w trybie ogłoszonego I przetargu ustnego 
nieograniczonego. 

7) zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym 
dla głównego najemcy. 

8) powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania 
„Usługi merytoryczne w zakresie zarządzania projektem, rozliczenie i inspekcja robót 
w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina 
Dobromierz, Etap I Zadanie I: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy, 
Gniewkowie i Dzierzkowie”. 

9) powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania 
„Kontrakt pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina 
Dobromierz – Etap I, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy, Gniewkowie i 
Dzierzkowie”. 

 
Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1) 23 maja br. w otwartym spotkaniu samorządowców Regionu w Wądrożu Wielkim. 
 

W ramach bieżących zadań:  
1) w ramach środków funduszu sołeckiego zakupiono i zamontowano siłownię 

zewnętrzną na placu przy boisku sportowym Orlik w Roztoce oraz zakupiono ławki 
do Bronowa - zagospodarowanie terenu przy świetlicy. 

2) trwają prace związane z położeniem kostki brukowej na placu przed świetlicą wiejską 
w Borowie (ponad 500 m2), ułożeniem opaski z krawężnika chodnikowego oraz 
wykonaniem dwóch studni chłonnych do odprowadzania wód opadowych z dachu 
budynku. 

3) w związku ze zmniejszającą się liczbą osób zgłaszających się  do Punktu Przyjęć Osób 
Bezrobotnych w Dobromierzu, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy 
podjął decyzję o zakończeniu działalności Punktu z dniem 1 czerwca br.  



2 

 

4) Ochotnicza Straż Pożarna z Gniewkowa dysponuje nowym systemem selektywnego 
alarmowania, dzięki któremu prędkość reakcji strażaków znacznie wzrośnie. 

5) 45 dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Dobromierz od 16 maja br. 
uczestniczy w projekcie nauki pływania na basenie ,,Słowianka" w Jaworze w ramach 
programu ,,Umiem Pływać". 

6) dokonano nasadzeń letnich kwiatów, na bieżąco prowadzone są zabiegi pielęgnacyjne 
terenów zielonych, porządkowane skwery, place i ulice. 

7)  na bieżąco wykaszane są place zabaw i boiska sportowe. 
8) rozstrzygnięto przetarg na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dobromierz w okresie od  
1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. 

9) ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie remontu elewacji budynku świetlicy 
wiejskiej w Czernicy. 

10) ogłoszono przetarg na Usługi merytoryczne w zakresie zarządzania projektem, 
rozliczenie i inspekcja robót w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w 
Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz, Etap I Zadanie I: Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie” oraz  Kontrakt pn. 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – I 
Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie”. 

11) gmina otrzymała informację o zakwalifikowaniu do dofinansowania wniosku na 
budowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków – Czernica, Gniewków, 
Dzierzków. Umowa i załączniki są w trakcie przygotowywania. 

12) złożono wyjaśnienia w Urzędzie Marszałkowskim odnośnie zgłoszenia do 
dofinansowania projektu budowy sieci kanalizacji w Szymanowie. Gmina czeka na 
odpowiedź odnośnie zakwalifikowania do dofinansowania. 

 
Do realizacji przyjęto uchwały z XXX sesji i XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy 
Dobromierz w sprawie:  

1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Szymanów. 
2) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
i zagospodarowania tych odpadów. 

3) udzielenia przez Gminę Dobromierz pomocy rzeczowej Powiatowi Świdnickiemu  
w zakresie realizacji zadań związanych z budową chodników przy drogach 
powiatowych na terenie gminy Dobromierz. 

4) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2017. 
5) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2017. 

 
 

 
WÓJT 

    (-) Jerzy Ulbin 


