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Sprawozdanie 

z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 13 października do 23 listopada 2017 r. 

 

Wysoka Rado!  

Szanowni Państwo!  

Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu  

i gminnych jednostek organizacyjnych.  

 

W okresie sprawozdawczym wydałem 24 zarządzenia w sprawie:  

1) zatwierdzenia nabywcy nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, 

działka nr 91/49 o pow. 0,1047 ha, położonej w Dobromierzu, zbytej w trybie 

ogłoszonego I przetargu ustnego nieograniczonego. 

2) zatwierdzenia nabywcy nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, 

działka nr 91/50 o pow. 0,1077 ha, położonej w Dobromierzu, zbytej w trybie 

ogłoszonego I przetargu ustnego nieograniczonego. 

3) zatwierdzenia nabywcy nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, 

działka nr 91/45 o pow. 0,1044 ha, położonej w Dobromierzu, zbytej w trybie 

ogłoszonego I przetargu ustnego nieograniczonego. 

4) ustalenia ceny sprzedaży w II przetargu ustnym nieograniczonym dla działki nr 362, 

obręb Szymanów. 

5) ustalenia ceny sprzedaży w II przetargu ustnym nieograniczonym dla działki nr 89, 

obręb Borów. 

6) ustalenia ceny sprzedaży w II przetargu ustnym nieograniczonym dla działki nr 123/3, 

obręb Szymanów. 

7) powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ogłoszonym otwartym 

konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Dobromierz z zakresu 

wyłapywania, transportu i opieki nad bezpańskimi psami z terenu Gminy Dobromierz. 

8) ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Dobromierz w 

zamian za dzień świąteczny przypadający 11 listopada 2017 r. 

9) zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej ustalenia 

warunków przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż 

samochodu specjalnego strażackiego marki STAR 266. 

10) powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania 

„Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w 

Dobromierzu”. 

11) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 21 

listopada 2017 r. 

  II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości: 

-działka nr 89 o pow. 0,16 ha, obręb Borów, 

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

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

I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż: 

-działka nr 206/2 o pow. 0,17 ha, obręb Jaskulin,  

I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnych:  

-działka nr 230 o pow. 0,82 ha, obręb Szymanów, 

-działka nr 149/6 o pow. 5,56 ha, obręb Pietrzyków. 

12) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2017. 
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13) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia II ustnego 

przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego strażackiego marki 

STAR 266. 

14) zatwierdzenia nabywcy nieruchomości zabudowanej, działka nr 345/1 o pow. 0,0048 

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

nieograniczonego. 

15) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia 

w dniu 28 listopada 2017 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu do 

adaptacji na mieszkanie o pow. 52,80 m2, położonego w Borowie 42, działka nr 34/1 o 

pow. 0,2049 ha. 

16) ustalenia wysokości stypendium szkolnego przy zastosowaniu kryterium dochodu na 

osobę w rodzinie ucznia oraz warunków jakie powinno spełniać rozliczenie wydatków z 

tytułu przyznania stypendium szkolnego za okres od 01 września do 31 grudnia 2017 r. 

17) powołania komisji w celu odbioru końcowego zadania pn.: „Roztoka droga dojazdowa 

do gruntów rolnych”, realizowanego na podstawie umowy nr 194.2017 z dnia  

5 września 2017 r. 

18) projektu budżetu Gminy Dobromierz na 2018 rok. 

19) projektu przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 

20) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2017. 

21) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2017. 

22) powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania 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”. 

23) zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej i ustalenia 

warunków przeprowadzenia w dniu 21 listopada 2017 r. 

  II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości: 

-działka nr 89 o pow. 0,16 ha, obręb Borów, 

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

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

I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż: 

-działka nr 206/2 o pow. 0,17 ha, obręb Jaskulin,  

I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnych:  

-działka nr 230 o pow. 0,82 ha, obręb Szymanów, 

-działka nr 149/6 o pow. 5,56 ha, obręb Pietrzyków. 

24) zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów 

księgowych w Urzędzie Gminy Dobromierz. 

 

Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1) 13 października br. w uroczystym apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej w świetlicy 

wiejskiej w Gniewkowie. 

2) 14 października br. w uroczystości obchodów 70-lecia Zespołu Szkół Mechanicznych 

im. Mikołaja Kopernika w Świdnicy. 

3) 17 października br. w uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Teatrze 

Zdrojowym im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie Zdrój. 

4) 19 i 20 października br. w XVII Kongresie Gmin Wiejskich w Rawie Mazowieckiej. 

5) 21 października br. w obchodach III Dnia Odnowy Wsi Gminy Dobromierz w Roztoce. 
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6) 25 października br. w uroczystym podsumowaniu projektu „Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa” w Roztoce. 

7) 27 października br. w posiedzeniu Komitetu Sterującego AW w Kamiennej Górze i 

spotkaniu gmin z subregionu wałbrzyskiego i jeleniogórskiego. 

8) 10 listopada br. w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości w 

Roztoce. 

9) 16 listopada br. w spotkaniu z mieszkańcami miejscowości Czernica odnośnie sieci 

kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacyjnych. 

10) 22 listopada br. w zebraniu wiejskim w Pietrzykowie w sprawach dotyczących 

sołectwa. 

11) 23 listopada br. w IV Dolnośląskim Kongresie Samorządowym i konferencji „Sportowe 

podsumowanie roku 2017 i plany na rok 2018” organizowanym przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. 

 

W ramach bieżących zadań:  

1) 24 października br. odbył się II Gminny Konkurs Języka Angielskiego w ramach 

szkolnych obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych w Szkole Podstawowej w 

Gniewkowie. 

2) 27 października br. odbyło się uroczyste spotkanie jubileuszowe połączone z 

pasowaniem na przedszkolaka i starszaka w Roztoce. 

3) mieszkańcy sołectwa Pietrzyków otrzymali ankiety w celu oceny zapotrzebowania na 

przyłączenie do sieci wodociągowej miejscowości Pietrzyków. 

4) trwają prace przy zadaniu pn. ,,Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły 

Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce – wymiana stolarki okiennej i 

drzwiowej”. Zgodnie z umową, termin zakończenia zadania to połowa grudnia br. Na 

realizację inwestycji przeznaczono blisko 170 tys. zł. Całość zadania finansowana jest z 

budżetu gminy Dobromierz. 

5) zgodnie z porozumieniem, jakie Gmina Dobromierz podpisała z Regionalnym 

Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zostały przeprowadzone prace 

sfinansowane przez RZGW, które polegały na odmulaniu koryta rzeki Nysa Szalona w 

Dzierzkowie. 

6) odbyło się spotkanie robocze z udziałem przedstawicieli z Czech, gminy Strzegom i 

Świdnica w sprawie projektu „Szlak Kamienia”. 

7) 10 listopada br. obchodzono uroczystości związane ze Świętem Niepodległości. 

8) zakończono prace polegające na przebudowie nawierzchni drogi na działce nr 700 w 

Roztoce na nawierzchnię asfaltową. Wartość inwestycji to 128 tys. zł, z czego ponad 73 

tys. zł stanowią środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Dokonano odbiorów 

końcowych z udziałem wykonawcy oraz inspektora terenowego z Urzędu 

Marszałkowskiego. 

9) dobiegły końca prace budowlane przy dobromierskiej scenie. Złożono wniosek o 

płatność. 

10) w ramach prac objętych projektem dokonano nasadzeń za sceną w Dobromierzu. 

11) trwa projektowanie chodnika w Dzierzkowie przy moście, który ma zostać wykonany 

ze środków Funduszu Sołeckiego. 

12) złożono w Starostwie Powiatowym w Świdnicy projekt budowy oczyszczalni ścieków 

w Czernicy. Pozwolenie na budowę winno zostać wydane do końca roku. 

13) zakończono remont mieszkania na ul. Kościelnej w Dobromierzu. 

14) przygotowano projekt budżetu Gminy Dobromierz na rok 2018 oraz projekt wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 
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15) ogłoszono zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest: zakup pomocy dydaktycznych 

niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, w celu stosowania technologii informacyjno-

komunikacyjnych. 

16) ogłoszono przetarg na Budowę 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. 

17) dokonano otwarcia ofert na zadanie Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka 

Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu. 

18) wyłoniono firmy, które będą prowadzić usługi doradcze w zakresie nadzoru 

inwestorskiego oraz rozliczania zadania Termomodernizacja budynku Gminnego 

Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu. 

19) mieszkańcy otrzymali harmonogramy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w roku 2018 oraz zgłoszenia zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych 

oczyszczalni ścieków. 

 

Do realizacji przyjęto uchwały z XXXVI sesji i XXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy 

Dobromierz w sprawie:  

1) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2017. 

2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 

3) przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej 

części Dolnego Śląska na lata 2020-2030 „SUDETY 2030”. 

4) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu w obrębie wsi Czernica. 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Dobromierz i 

nadania jej statutu. 

6) nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dobromierz. 
 

 

WÓJT 

     (-) Jerzy Ulbin 


