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Sprawozdanie 

z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 6 lipca do 30 sierpnia 2017 r. 

 

Wysoka Rado!  

Szanowni Państwo!  

Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu  

i gminnych jednostek organizacyjnych.  

 

W okresie sprawozdawczym wydałem 14 zarządzeń w sprawie:  

1) powołania Komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru i ewidencji 

opłat komunalnych. 

2) powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o 

awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

3) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2017. 

4) powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania „Poprawa 

efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w 

Roztoce - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej”. 

5) zatwierdzenia nabywcy, działki nr 85/102 o powierzchni 0,0450 ha, położonej w 

Dobromierzu, zbytej w trybie ogłoszonego I przetargu ustnego nieograniczonego. 

6) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2017. 

7) powołania Komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 7 września 

2017 r. II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 

budynkiem gospodarczym, o pow. 48 m2, działka nr 345/1 o pow. 0,0048 ha, położonej w 

Szymanowie. 

8) powołania Komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 12 

września 2017 r.: 

-I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, 

działka nr 362 o pow. 0,31 ha, obręb Szymanów, 

-I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, 

działka nr 123/3 o pow. 0,0960 ha, obręb Szymanów, 

-I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, działka nr 103/1 o pow. 

0,1370 ha, obręb Gniewków, 

-I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, działka nr 89 o pow. 

0,1600 ha, obręb Borów, 

-I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 

budynkiem użytkowym 3 kondygnacyjnym, położonym w Dobromierzu przy ul. Plac 

Wolności 6, działka nr 85/93 o pow. 206 m2. 

9) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2017. 

10) zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym dla 

głównego najemcy – Czernica 6/6. 

11) powołania Komisji ds. naboru na zastępstwo na stanowisko urzędnicze ds. 

zagospodarowania przestrzennego w Referacie Budownictwa i Rolnictwa. 

12) powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania „Usługi 

merytoryczne w zakresie realizacji projektu, rozliczenie i inspekcja robót dla zadania 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, 

Szymanów, Gmina Dobromierz”. 

13) przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku. 



2 

 

14) powołania komisji w celu odbioru końcowego zadania pn.: ,,Budowa boisk sportowych 

przy szkole podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz”, realizowanego na 

podstawie umowy nr 99.2017 z dnia 25 lipca 2017 r. 

 

Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1) 3 lipca br. w uroczystym „wbiciu łopaty” pod budowę 215 mieszkań w ramach Programu 

Mieszkanie Plus w Wałbrzychu. 

2) 13 lipca br. w uroczystej akademii z okazji Święta Policji w Świdnicy. 

3) 24 lipca br. w spotkaniu konsultacyjnym Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 

z perspektywą do 2030 r. zorganizowanym przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego 

w Wałbrzychu. 

4) 25 sierpnia br. w spotkaniu Rady Powiatu Świdnickiego i partnerskiego Powiatu 

Kartuskiego w Złotym Lesie. 

5) 27 sierpnia br. w Dożynkach Gminy Marcinowice, które odbyły się w Śmiałowicach. 

 

W ramach bieżących zadań:  

1) trwa modernizacja pomieszczeń w remizie OSP Roztoka. 

2) dokonano odbioru 85 – metrowego chodnika przy drodze powiatowej w centrum 

Roztoki. 

3) 12 lipca br. w Urzędzie Gminy Dobromierz odbył się egzamin na stopień nauczyciela 

mianowanego, który z pozytywnym wynikiem zdał nauczyciel wychowawca świetlicy w 

Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Roztoce. 

4) realizowane są prace polegające na wykaszaniu brzegów rzek, terenów użyteczności 

publicznej, poboczy dróg gminnych i przydrożnych rowów. 

5) od dnia 1 sierpnia 2017 r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczenia 

wychowawczego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy 

2017/2018, trwający od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r. Jednostką odpowiedzialną za 

realizację tego zadania jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu. 

6) podpisana została umowa z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, 

zapewniająca dofinansowanie w wysokości blisko 900 tys. zł z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Gospodarka niskoemisyjna, 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności 

publicznej i sektorze mieszkaniowym, 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach 

użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy dla beneficjentów 

realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT AW, na realizację zadania pn. 

,,Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w 

Dobromierzu”. 

7) w terminie od 1 do 31 sierpnia br. przyjmowane są wnioski o zwrot podatku       

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. 

8) grupa gimnazjalistów przebywała na dwutygodniowym obozie z elementami żeglarstwa 

w Niesulicach. 

9) rozpoczęto budowę świetlicy wiejskiej w Jaskulinie. 

10) zmodernizowano trybuny wraz z zadaszeniem na boisku sportowym w Roztoce. 

11) odświeżono pomieszczenia świetlicy przy Orliku w Roztoce. 

12) zakończono modernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Roztoce. 

13) wykonano remont korytarzy szkolnych w Szkole Podstawowej w Dobromierzu. 

14) dokonano przebudowy sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Gniewkowie. 

15) 8 sierpnia br. podpisana została umowa o przyznanie pomocy na zadanie pt. „Budowa 

sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, gmina 
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Dobromierz, Etap I, Zadanie I – obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej w 

Szymanowie do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi o numerach od 

18 do 47 wraz z rurociągiem tłoczonym do oczyszczalni ścieków w Serwinowie”. 

16) 8 sierpnia 2017 r. w Kłaczynie odbyło się spotkanie na którym przedstawione zostały 

szczegóły dotyczące etapów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz program 

dofinansowania z budżetu gminy kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 

17) 9 sierpnia br. odbyła się narada z sołtysami. 

18) w ramach środków funduszu sołeckiego wykonano remont elewacji świetlicy wiejskiej w 

Czernicy, a także zamówione zostały tablice informacyjne do Kłaczyny. 

19) rozpoczęto budowę kolejnego etapu sceny w Dobromierzu – zaplecze z przyłączami 

sanitarnym i elektrycznym. Dokonano również zamówienia drewna na zadaszenie sceny, 

co będzie kolejnym etapem prac. 

20) 26 sierpnia br. odbyły się Dożynki Gminne w Roztoce. 

21) przygotowano informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobromierz za I 

półrocze 2017 roku. 

22) ogłoszono zapytanie ofertowe na Opracowanie koncepcji trasy turystycznej na terenie 

Gminy Dobromierz w ramach projektu ,,Szlak Kamienia”(,,Cesta Kamene”) oraz na 

projekt i wykonanie gadżetów promocyjnych, stanowiących elementy promocji w ramach 

projektu ,,Szlak Kamienia”(,,Cesta Kamene”). 

23) ogłoszono przetarg na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu 

Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej”. 

24) ogłoszono przetarg na usługi merytoryczne w zakresie realizacji projektu, rozliczenie i 

inspekcja robót dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 

Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, gmina Dobromierz – Etap I Zadanie I – obejmująca 

budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Szymanowie do nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi o numerach od 18 do 47, wraz z rurociągiem tłocznym do 

oczyszczalni ścieków w Serwinowie”. 

25) zakończono budowę boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie. 

 

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

1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kopalni granitu 

„Gniewków I” – obszar planistyczny „B”. 

2) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Gniewków. 

3) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we 

wsi Szymanów. 

4) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obrębu Dobromierz dla części 1A. 

5) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obrębu Dobromierz dla części 1C. 

6) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obrębu Bronów. 

7) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz. 

8) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość 

i szczegółowe warunki przyznawania stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego i  za warunki pracy oraz obliczania i  wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także dodatku mieszkaniowego, 

nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobromierz. 

9) ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami, albo na ich 
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rzecz przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz 

pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w 

szkołach prowadzonych przez Gminę Dobromierz. 

10) określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Dobromierz. 

11) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2017.  

12) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 
 

 

WÓJT 

     (-) Jerzy Ulbin 


