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Sprawozdanie 
z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 25 maja do 5 lipca 2017 r. 
 

Wysoka Rado!  
Szanowni Państwo!  

Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu  
i gminnych jednostek organizacyjnych.  
 
W okresie sprawozdawczym wydałem 13 zarządzeń w sprawie:  

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

2) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2017. 
3) przeznaczenia do wydzierżawienia gruntów stanowiących mienie Gminy Dobromierz, 

ustalenia warunków i powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 20 czerwca 
2017 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę: 
-działka nr 164 o pow. 0,06 ha, położona w Pietrzykowie, 
-działka nr 365/2 o pow. 0,05 ha położona w Roztoce. 

4) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu  
29 czerwca 2017 r. - I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej, działka nr 165 o pow. 0,51 ha, położonej w Gniewkowie. 

5) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu  
i Rekreacji w Dobromierzu za 2016 rok. 

6) zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym 
dla głównego najemcy – Plac Wolności 7/1. 

7) zatwierdzenia nabywcy 1/3 udziału w nieruchomościach gruntowych, działka nr 190  
i nr 191/2, położonych w Roztoce, zbywanych w trybie bezprzetargowym na rzecz 
współwłaściciela. 

8) powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania 
„Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie.” 

9) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2017. 
10)  zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2017. 
11)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobromierz. 
12)  zatwierdzenia nabywcy działki nr 165 o powierzchni 0,51 ha, położonej w 

Gniewkowie, zbytej w trybie ogłoszonego I przetargi ustnego nieograniczonego.  
13)  powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 10 

lipca 2017 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej, działka nr 85/102 o pow. 0,0450 ha, położonej w Dobromierzu.  

 
Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1) 28 maja br. udział w obchodach Powiatowego Dnia Strażaka. 
2) 29 maja br. wizyta w Czechach, możliwość współpracy przy wspólnym składaniu 

wniosku o dofinansowanie w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – 
Polska. 

3) 30 maja br. udział w konferencji ”S3 - D11 – wspólnie dla transeuropejskich powiązań 
transportowych” w Miszkowicach. 

4) 31 maja br. udział w obchodach Dnia Europejskiego w Zespole Szkół w Roztoce. 
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5) 1 czerwca br. udział w Gminnym Dniu Dziecka w Roztoce. 
6) 2 czerwca br. z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego rozegrano mecz 

samorządowców, w którym udział wzięły drużyny: Urzędu Gminy Dobromierz, 
radnych, sołtysów oraz reprezentacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego. 

7) 5 czerwca br. udział w XII Międzyszkolnym Konkursie o Gminie Dobromierz. 
8) 8 czerwca br. udział w I Sudeckim Kongresie Samorządowym w Lądku-Zdrój. 
9) 10 czerwca br. udział w obchodach 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Gniewkowie i Festynie Rodzinnym w Gniewkowie. 
10) 23 czerwca br. udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2016/2017 w Szkole 

Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobromierzu. 
11)  23 czerwca br. udział w konferencji „Granit na szklaku kamienia”, otwierającej 

projekt „Szlak kamienia” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - 
Polska w Strzegomiu. 

12)  26 czerwca br. udział w posiedzeniu Komitetu Sterującego Aglomeracji 
Wałbrzyskiej. 

13)  27 czerwca br. udział w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania ,,Szlakiem Granitu” w Borowie. 

14)  28 czerwca br. udział w zakończeniu roku oddziału przedszkolnego w Dobromierzu.  
15)  30 czerwca br. udział w zakończeniu roku oddziału przedszkolnego w Roztoce. 

 
W ramach bieżących zadań:  

1) 27 maja br. rozpoczął się cykl imprez plenerowych w sołectwach gminy Dobromierz. 
2) zorganizowano Gminny Dzień Dziecka dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum 

na Orliku w Roztoce. 
3) w dniach 6 - 9 czerwca br. zorganizowana została zbiórka odpadów 

wielkogabarytowych, zużytych opon oraz sprzętu AGD/RTV, pochodzących 
z gospodarstw domowych. 

4) wykonany został chodnik o długości 139 metrów przy drodze powiatowej przy ul. św. 
Piotra i Pawła w Dobromierzu; trwają prace drogowe, które obejmują budowę 85-
metrowego chodnika przy drodze powiatowej w Roztoce, w centrum miejscowości.  

5) trwa wykaszanie poboczy dróg gminnych oraz terenów przyrzecznych oraz 
pozostałych o charakterze użyteczności publicznej. 

6) rozstrzygnięto V Edycję Konkursu Plastycznego zorganizowanego przez GOKSiR 
„Zostań Młodym Wójtem Gminy Dobromierz”, którą wygrał Patryk Matulis  
z Roztoki. 

7) ogłoszono zapytanie ofertowe i wyłoniono wykonawcę na dostawę książek do 
biblioteki szkolnej Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Roztoce w ramach projektu 
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. 

8) przeprowadzono przetarg dla zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie.” 
9) podpisana została umowa na dofinansowanie zadania pn. ,,Budowa kanalizacji 

sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – I Etap, budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie”. Dofinansowanie 
wynosi 5,5 mln zł. W ramach projektu wybudowana zostanie sieć kanalizacji 
sanitarnej o łącznej długości ponad 10 km wraz z odcinkami bocznymi (do granicy 
posesji) oraz 17 przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu oraz 
budową studni rozprężnych. 

10) w dniach 10-11 czerwca br., odbył się II Charytatywny Turniej Piłki Nożnej 
„Pomóżmy Kajtkowi”, którego organizatorami byli: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu 
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i Rekreacji w Dobromierzu, Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce oraz 
NYSA Kłaczyna. 

11) 11 - letnim dziewczętom, uczennicom szkół podstawowych gminy podano drugą 
dawkę szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV).  

12) trwa remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Czernicy. 
13) mieszkańcy gminy otrzymali informację o zmianie w systemie zagospodarowania 

odpadów komunalnych od dnia 1 lipca 2017 r. oraz harmonogram opłat za wywóz 
odpadów. 

14) od 26 czerwca do 5 lipca uczniowie wypoczywają na kolonii letniej w Grzybowie.  
 

Do realizacji przyjęto uchwały z XXXII sesji Rady Gminy Dobromierz w sprawie:  
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za rok 2016. 
2) udzielenia Wójtowi Gminy Dobromierz absolutorium z wykonania budżetu Gminy za 

rok 2016. 
3) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2017.  
4) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 
5) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości 

tej opłaty. 
6) wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 
7) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków na terenie Gminy Dobromierz na okres od dnia 01.07.2017 r. do dnia 
30.06.2018 r. 

8) ustalenia stawki dopłaty do ceny za odbiór ścieków odprowadzanych z terenu Gminy 
Dobromierz poprzez sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków 
w Serwinowie. 

9) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz dla części terenu we wsi 
Jaskulin. 

10) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu w obrębie Jaskulin. 

11) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obrębu Roztoka dla części 1A. 

12) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obrębu Czernica dla części 1A. 
 
oraz uchwałę z XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Dobromierz w sprawie 

1) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2017. 
 
 
          WÓJT 
             (-) Jerzy Ulbin 


