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Sprawozdanie 

z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 31 sierpnia do 12 października 2017 r. 

 

Wysoka Rado!  

Szanowni Państwo!  

Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu  

i gminnych jednostek organizacyjnych.  

 

W okresie sprawozdawczym wydałem 15 zarządzeń w sprawie:  

1) zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu pracowników Urzędu Gminy 

Dobromierz do stałej współpracy i kontaktów z Sołectwami Gminy Dobromierz oraz 

ustalenia zakresu ich zadań. 

2) ustalenia ceny sprzedaży w I przetargu ustnym nieograniczonym przy dla działki nr 

206/2, obręb Jaskulin. 

3) 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 roku. 

4) zasad i terminów przyjmowania wniosków do projektu budżetu na 2018 rok oraz 

zakresu i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi 

budżetu. 

5) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2017. 

6) 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  

4 września 2017 r. 

7) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2017. 

8) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2017. 

9) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 

10) wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana 

Brzechwy w Dobromierzu w przypadku jego nieobecności. 

11) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia I ustnego 

przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego strażackiego marki 

STAR 266. 

12) przeprowadzenia konsultacji Programu Współpracy Gminy Dobromierz  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2018 rok. 

13) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 6 

października 2017 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, położonych w Dobromierzu: działka nr 

91/45 o pow. 0,1044 ha, nr 91/46 o pow. 0,1521ha, nr 91/47 o pow. 0,1566 ha, nr 

91/48 o pow. 0,1631 ha, nr 91/49 o pow. 0,1047 ha, nr 91/50 o pow. 0,1077 ha, nr 

91/51 o pow. 0,1153 ha, nr 91/52 o pow. 0,1161 ha, nr 91/53 o pow. 0,1211 ha. 
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14) zatwierdzenia nabywcy nieruchomości zabudowanej, działka nr 345/2 o pow. 0,0048 

ha, położonej w Szymanowie, zbytej w trybie ogłoszonego II przetargu ustnego 

nieograniczonego. 

15) zatwierdzenia nabywcy nieruchomości zabudowanej, działka nr 85/93 o pow. 0,0206 

ha, położonej w Dobromierzu, zbytej w trybie ogłoszonego I przetargu ustnego 

nieograniczonego. 

Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1) 2 września br. w XIV Dolnośląskim Święcie Pieroga, Dożynki Gminne w Czarnym 

Borze. 

2) 2 września br. w gminnych uroczystościach dożynkowych oraz Jubileuszu 60-lecia 

Parafii Kaczorów. 

3) 3 września br. w Festiwalu Kultury Wsi Polskiej – Dożynki Gminne w Wądrożu 

Wielkim. 

4) 4 września br. w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 w Szkole 

Podstawowej w Roztoce. 

5) 11 września br. w konferencji dotyczącej nowych źródeł finansowania  projektów 

mieszkaniowych i infrastrukturalnych organizowanej we współpracy z Bankiem 

Gospodarstwa Krajowego (BGK), BGK Nieruchomości oraz Polskim Funduszem 

Rozwoju w Wałbrzychu. 

6) 30 września br. w obchodach 60-lecia Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka  

w Gniewkowie. 

7) 10 października br. w spotkaniu z kierownikiem RZGW o/Legnica w sprawie 

uzgodnienia dojścia do kładki na rzece Strzegomce w Serwinowie. 

 

W ramach bieżących zadań:  

1) 1 września br. dokonano odbioru boisk sportowych w Gniewkowie. 

2) do 15 września br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu przyjmował 

wnioski o stypendium szkolne dla uczniów znajdujący się w trudnej sytuacji 

materialnej. 

3) odbył się cykl zebrań wiejskich w sprawie funduszu sołeckiego. 

4) w 2017 roku w gminie z darmowego demontażu, odbioru i zdeponowania wyrobów 

azbestowych skorzystało 14 gospodarstw, których właściciele złożyli odpowiednie 

wnioski. Wartość przedsięwzięcia przekroczyła 11 tys. zł, z czego 85 % stanowić 

będzie dofinansowanie z WFOŚiGW. 

5) trwa budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie. 

6) 20 września br. w Punkcie Przedszkolnym w Roztoce miało miejsce oficjalne otwarcie 

placu zabaw. Zakup nowego sprzętu możliwy był dzięki otrzymaniu przez Fundację 

Dobrego Startu darowizny w kwocie 11 000 zł z Fundacji KGHM Polska Miedź oraz 

wkładowi własnemu fundacji w kwocie ponad 4 615,90 zł. 

7) na przełomie czerwca i września 15 uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy 

w Dobromierzu uczestniczyło w projekcie edukacyjnym: Leśna Akademia Sportu 

Dzieci i Młodzieży (LAS). Zwieńczeniem cyklu zajęć był udział młodych 

lekkoatletów w Olimpiadzie Sportowej, w której uczestniczyły również gwiazdy 

sportu - polscy mistrzowie w konkurencjach lekkoatletycznych - Sebastian Chmara  

i Paweł Januszewski. Olimpiada odbyła się 28 września w szkole w Dobromierzu. 

Uczestniczyło w niej 9 szkół - około 150 uczniów. 

8) 21 września br. w Roztoce odbyły się Dolnośląskie Finały Biegów Przełajowych. 

9) trwają prace przy budowie sceny plenerowej w dobromierskim parku. 

10) 2 października br. wznowione zostały zajęcia w świetlicach środowiskowych. 
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11) trwają konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Gminy 

Dobromierz w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dobromierz  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2018 rok. 

12) rozpoczęły się prace na drodze dojazdowej do gruntów rolnych w Roztoce 

dofinansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego. 

13) złożono pierwszy wniosek o płatność do Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji 

Wałbrzyskiej  odnośnie kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków. 

14) zakończono prace projektowe sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w Czernicy, 

trwają prace projektowe w Gniewkowie. 

15) wyremontowano dwa mieszkania komunalne w Dzierzkowie 22A. Trwa remont 

mieszkania komunalnego w Dobromierzu ul. Kościelna 6. 

16) trwają przygotowania do przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w Szymanowie.  

17) ogłoszono zapytanie ofertowe na ,,Zagospodarowanie miejsc zielonych” będące 

częścią projektu pn. ,,Budowa sceny rekreacyjnej przy parku w Dobromierzu”. 

18) ogłoszono zapytania ofertowe na dostawę oleju opałowego lekkiego zgodnie z Polską 

Normą PN-C-96024:2011, do kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej im. H. 

Sienkiewicza w Roztoce oraz do kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej im. 

Janusza Korczaka w Gniewkowie. 

19) ogłoszono przetarg na zadanie pn. Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka 

Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu. 

 

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

1) wykupu działki nr 145/1 o pow. 0,4572 ha, położonej w Czernicy. 

2) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2017.  

3) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 

4) zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy 

przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków lub bezodpływowych zbiorników 

na nieczystości płynne na terenie Gminy Dobromierz. 

5) Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia do sfinansowania i realizacji od Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad budowy odcinka chodnika wraz z infrastrukturą 

techniczną i odwodnieniem oraz likwidacją ewentualnych kolizji przy drodze krajowej 

nr 34 w m. Siodłkowice. 

6) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku. 

7) przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: "Urzędy dostępne on-line" 

przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. 

8) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Dobromierz, a Gminą 

Świebodzice dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie 

świadczenia usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Świebodzicach na rzecz 

osób z zaburzeniami psychicznymi mieszkańców Gminy Dobromierz. 

 

 

         WÓJT 

            (-) Jerzy Ulbin 


