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Sprawozdanie 
z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 24 listopada do 14 grudnia 2017 r. 
 

Wysoka Rado!  
Szanowni Państwo!  

Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu  
i gminnych jednostek organizacyjnych.  
 
W okresie sprawozdawczym wydałem 7 zarządzeń w sprawie:  
1) zatwierdzenia nabywcy nieruchomości niezabudowanej, działka nr 206/2 o powierzchni 

0,17 ha, położonej w Jaskulinie, zbytej w trybie ogłoszonego I przetargu ustnego 
nieograniczonego. 

2) zatwierdzenia nabywcy nieruchomości niezabudowanej, działka nr 123/3 o powierzchni 
0,0960 ha, położonej w Szymanowie, zbytej w trybie ogłoszonego II przetargu ustnego 
nieograniczonego. 

3) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2017. 
4) zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-

Architektonicznej. 
5) wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Dobromierz. 
6) powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania 

„Zapewnienie uczniom przewozu do placówek oświatowych na terenie gminy Dobromierz 
w okresie od 2 stycznia 2018 r. do 28 czerwca 2019 r. przez zakup biletów miesięcznych”. 

7) przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Dobromierz. 
 
Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 
1) 7 grudnia br. w konferencji podsumowującej wdrażanie działań delegowanych PROW 2014-

2020 we Wrocławiu. 
2) 10 grudnia w II Jarmarku Bożonarodzeniowym w Roztoce. 
3) 11 grudnia br. w uroczystym spotkaniu podczas, którego podpisana została „Deklaracja 

Sudecka” we Wleniu. 
4) 12 grudnia br. w spotkaniu z mieszkańcami miejscowości Gniewków odnośnie sieci 

kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacyjnych. 
5) 14 grudnia br. w spotkaniu odnośnie prac nad aktualizacją Strategii Aglomeracji 

Wałbrzyskiej w Świdnicy. 
6) 14 grudnia br. w spotkaniu z mieszkańcami miejscowości Dzierzków odnośnie sieci 

kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacyjnych. 
 

W ramach bieżących zadań:  
1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłosił zapytanie ofertowe na zadanie  

"Przygotowanie i dostawa we wskazanym terminie paczek żywnościowych dla 
podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu". 

2) do dnia 31 stycznia 2018 r. prowadzony jest nowy nabór wniosków o usunięcie wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Dobromierz w roku 2018. 

3) 6 grudnia br. zorganizowano Mikołajkowy Turniej Gier i Zabaw w hali sportowej w 
Dobromierzu dla dzieci z gminnych szkół podstawowych do klasy VI i przedszkoli. 
Natomiast dla uczniów klas gimnazjalnych i kl. VII zorganizowany został wyjazd do kina 
oraz rozgrywki sportowe. 

4) w ramach środków funduszu sołeckiego organizowane są imprezy Mikołajkowe, sołectwo 
Gniewków zakupiło naczynia do świetlicy wiejskiej, zakupiono także kostkę i ogrodzenie do 
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Szymanowa, ogrodzenie oraz ławki i stoły pod altanę do Pietrzykowa, pustaki ceramiczne 
do budowy Centrum Kulturalno-Sportowego w Jugowej, ozdoby świąteczne do Dzierzkowa, 
trwają prace przy chodniku w Dzierzkowie, zakupiono wyposażenie dla OSP i wykonano 
podjazdy mostów w Kłaczynie. Zakupiono piec oraz stół do świetlicy wiejskiej w Bronowie. 

5) podpisano umowę na termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i 
Rekreacji w Dobromierzu.  

6) odbył się przetarg na zadanie pn. 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. Obecnie trwa uzupełnianie dokumentacji przez 
wykonawcę. 

7) ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 
inwestycyjnego: „Rozbudowa kanalizacji i wodociągu w Dobromierzu”. 

8) ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem 
na budowę dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w 
Dobromierzu przy ul. Zielonej”. 

9) zakończono etap budowy stanu surowego świetlicy wiejskiej w Jaskulinie. Rozpoczęto 
prace  wykończeniowe. 

10) na ukończeniu są prace związane z wymianą okien w Szkole Podstawowej w Roztoce. 
11) 13 grudnia br. odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. 
12) dokonany został przegląd oświetlenia ulicznego na terenie gminy. 
13) ogłoszono zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest: zakup wyposażenia: sprzętu i  

  aparatury medycznej gabinetu profilaktyki zdrowotnej dla szkół podstawowych w Gminie  
  Dobromierz. 

14) zamontowano świąteczne oświetlenie. 
 

Do realizacji przyjęto uchwały z XXXVIII sesji Rady Gminy Dobromierz w sprawie:  
1) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2017.  
2) ustalenia stawek podatku od nieruchomości. 
3) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku. 
4) zasad sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach jednorodzinnych. 
5) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Dobromierz. 
6) nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do 

zasobu Gminy Dobromierz działek: nr 320/3 o pow. 0,06 ha, nr 321/7 o pow. 0,19 ha, 
położonych w obrębie wsi Dobromierz. 

7) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu urządzeniowo-rolnego Gminy 
Dobromierz. 

8) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Dobromierzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w 
Dobromierzu. 

9) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. 
Janusza Korczaka w Gniewkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka 
w Gniewkowie. 

10) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce w 
ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce. 

11) przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobromierz z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.  
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12) uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Dobromierz. 

13) określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 

14) podjęcia współdziałania Gminy Dobromierz z jednostkami samorządu terytorialnego, 
Sygnatariuszami Deklaracji Aglomeracji Wałbrzyskiej, przy opracowaniu aktualizacji 
„Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 r.”. 

15) zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania. 

 

 

WÓJT 
      (-) Jerzy Ulbin 


