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Sprawozdanie 
z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 15 grudnia 2017 r. do 24 stycznia 2018 r. 
 

Wysoka Rado!  
Szanowni Państwo!  

Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu  
i gminnych jednostek organizacyjnych.  
 
W okresie sprawozdawczym wydałem 23 zarządzenia w sprawie:  

1) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2017. 

2) zatwierdzenia nabywców lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym 
dla głównego najemcy – Dobromierz, ul. Kościelna 5/2. 

3) zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym 
dla głównego najemcy– Dobromierz, ul. Kościelna 5/1. 

4) ustalenia planu kontroli zarządczej na 2018 r. podległych i nadzorowanych przez 
Wójta Gminy Dobromierz jednostek organizacyjnych gminy oraz jednostek 
korzystających z dotacji w zakresie rozliczenia finansowego tych dotacji. 

5) ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Dobromierz w 
zamian za dzień świąteczny przypadający 6 stycznia 2018 r. 

6) powołania komisji w celu odbioru końcowego zadania pn.: ,,Poprawa efektywności 
energetycznej budynków Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce – 
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej”, realizowanego na podstawie umowy nr 
199.2017 z dnia 14 września 2017 r. 

7) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2017. 

8) powołania komisji do przeprowadzenia kasacji druków ścisłego zarachowania w 
Urzędzie Gminy Dobromierz. 

9) 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 2018 r. 

10) powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania 
„Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Jugowa, Gmina 
Dobromierz – stan surowy zamknięty wraz z zagospodarowaniem terenu”. 

11) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2017. 

12) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 

13) zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku 
2018 przejściowego deficytu budżetowego. 

14) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków - GOPS. 

15) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków – SP w 
Roztoce. 
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16) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków – SP w 
Gniewkowie. 

17) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków – SP w 
Dobromierzu. 

18) zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Wnioskowej ds. rozpatrywania 
wniosków na program ułatwiania spłaty zadłużenia za czynsz w lokalach gminnych 
oraz za pobór wody i odprowadzanie ścieków, osobom będącym w trudnej sytuacji 
materialnej i życiowej. 

19) zmiany zarządzenia w sprawie: Programu ułatwiania spłaty zadłużenia za czynsz w 
lokalach gminnych oraz za pobór wody i odprowadzanie ścieków, osobom będącym w 
trudnej sytuacji materialnej i życiowej. 

20) ustalenia stawek opłat za wywóz nieczystości płynnych oraz za korzystanie z 
przydomowych oczyszczalni ścieków przy budynkach stanowiących mieszkaniowy 
zasób gminy Dobromierz w 2018 r. 

21) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2018. 

22) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 14 
lutego 2018 r. 

- II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż  nieruchomości przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową, działki: nr 91/46 o pow. 0,1521ha, nr 91/47 o pow. 
0,1566 ha, nr 91/48 o pow. 0,1631 ha, położonych w Dobromierzu, 

-I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 57 o pow. 0,42 ha, 
położonej w Dzierzkowie. 

23) 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 2018 roku” zgłoszonych w konkursie ogłoszonym w dniu 22 
grudnia 2018 r. 

Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 
1) 15 grudnia 2017 r. w spotkaniu opłatkowym Gminy Marcinowice. 
2) 15 grudnia 2017 r. w Jasełkach organizowanych przez Szkołę Podstawową  

w Dobromierzu. 
3) 16 grudnia 2017 r. w spotkaniu opłatkowym organizowanym przez Zarząd Oddziału 

Gminnego ZOSP RP w Dobromierzu. 
4) 18 grudnia 2017 r. w spotkaniu Wigilijnym Członków Aglomeracji Wałbrzyskiej  

w  Świdnicy. 
5) 20 grudnia 2017 r. w Gali Bożonarodzeniowej pod nazwą „Przy Świątecznym stole  

z Marcinem Lutrem” w Wierzbnej. 
6) 20 grudnia 2017 r. w spotkaniu świątecznym organizowanym przez Wójta Gminy 

Świdnica. 
7) 21 grudnia 2017 r. w przedświątecznym spotkaniu opłatkowym  organizowanym przez 

Biskupa Świdnickiego JE ks. Bp. Ignacego Deca. 
8) 22 grudnia 2017 r. w Jasełkach organizowanych przez Szkołę Podstawową  

w Gniewkowie. 



3 

 

9) 4 stycznia br. w spotkaniu z projektantem i radnymi odnośnie sali gimnastycznej w SP 
w Gniewkowie. 

10) 10 stycznia br. w spotkaniu Szefów Gmin Powiatu Świdnickiego ze Starostą. 
11) 12 stycznia br. w Powiatowym Strażackim Spotkaniu Opłatkowo-Noworocznym  

w Strzegomiu. 
12) 13 stycznia br. w Spotkaniu Noworocznym w Dzierzkowie i Borowie. 
13) 14 stycznia br. we wspólnym kolędowaniu z mieszkańcami Szymanowa i Siodłkowic. 
14) 20 stycznia br. w Spotkaniu Noworocznym w Gniewkowie i Kłaczynie. 
15) 24 stycznia br. w Spotkaniu Noworocznym organizowanym przez Prezydenta 

Wałbrzycha w Książu. 
 
 
 
 
W ramach bieżących zadań:  

1) z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował 
paczki żywnościowe dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych i rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Pomocą rzeczową objęto 125 rodzin. 

2) dobiegło końca zadanie inwestycyjne w zakresie poprawy efektywności energetycznej 
budynków roztockiej szkoły, poprzez wymianę okien i drzwi. Zakup i montaż nowych 
okien i drzwi kosztował budżet gminy 170 tys. zł. 

3) ogłoszono przetarg na zadanie Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego w 
miejscowości Jugowa, Gmina Dobromierz – stan surowy zamknięty wraz z 
zagospodarowaniem terenu. 

4) w ramach rządowego programu ,,Aktywna tablica" zakupiono tablice interaktywne, 
monitory, projektory i głośniki na łączną kwotę 35 tys. zł do szkoły podstawowej w 
Gniewkowie i Roztoce.  

5) w dniu 28 grudnia 2017 r. zorganizowano Spotkanie Noworoczne w świetlicy 
wiejskiej w Gniewkowie.   

6) od 2 stycznia 2018 r. Ośrodki Zdrowia w Dobromierzu i w Roztoce funkcjonują jako 
jedna przychodnia ZDROWIE. Każda filia czynna jest od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 8.00 do 18.00. 

7) od dnia 8 stycznia 2018 r. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Dobromierzu został 
przeniesiony do budynku Urzędu Gminy w Dobromierzu, Plac Wolności 24, II piętro, 
pokój nr 9. 

8) w sołectwach organizowane są spotkania opłatkowe.  
9) rozpoczęto prace związane z termomodernizacją budynku Gminnego Ośrodka 

Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu. 
10) zaakceptowano I płatność refundacyjną dla termomodernizacji budynku Gminnego 

Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu. 
11) otrzymano I refundację oraz złożono II wniosek o refundację kosztów budowy 

kanalizacji Aglomeracji Gniewków. Koszty dotyczą nadzoru nad pracami 
projektowymi. Gmina oczekuje na pozwolenie na budowę dla kanalizacji w 
miejscowości Czernica. Na ukończeniu są prace projektowe dotyczące kanalizacji w 
miejscowościach Gniewków i Dzierzków, pozostały uzgodnienia z właściwymi 
instytucjami. 

12) w ramach środków funduszu sołeckiego wykonano chodniki oraz zamontowano 
spowalniacze w Dzierzkowie, ogrodzono staw w Pietrzykowie i plac zabaw w 
Szymanowie. 
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13) wybrano wykonawców, którzy przygotują dokumentację budowy sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej przy ul. Podgórnej oraz sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zielonej w 
Dobromierzu.  

14) odbyła się VII już edycja Koncertu Kolęd, organizowana w gminie wspólnie przez 
proboszcza Parafii w Dobromierzu ks. Andrzeja Walerowskiego, wójta Jerzego Ulbina 
oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. 

15) 14 stycznia br. w Roztoce po raz kolejny zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy. Sztab został utworzony przez Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza 
w Roztoce pod przewodnictwem Justyny Wojtowicz, przy współpracy z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji oraz pozostałymi placówkami oświatowymi z 
Gminy Dobromierz. 

16) gmina przygotowuje się do złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie prac 
polegających na demontażu, zbieraniu, transportowaniu i utylizacji azbestu z posesji 
mieszkańców w 2018 r.  

17) gmina wraz z GOKSiR, GOPS i szkołami podstawowymi przygotowała dla uczniów 
atrakcyjną ofertę zajęć na ferie zimowe, które rozpoczęły się 15 stycznia 2018 r. 

18) ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie w charakterze biegłego opinii w 
postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 29 ust. 2 w związku z art. 29 ust. 3 
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) w sprawie 
odprowadzenia wody opadowej na działce 326/6 w miejscowości Kłaczyna 13. 

19) trwają prace wykończeniowe budynku świetlicy wiejskiej w Jaskulinie. 
20) ogłoszono zapytanie ofertowe na zakup samochodu dostawczego w formie leasingu. 
21) rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury 

fizycznej i sportu, organizacji festiwali, przeglądów i spektakli: teatralnych, 
literackich, muzycznych i filmowych wśród mieszkańców gminy Dobromierz, 
rozdysponowano środki publiczne w wysokości 73 tys. zł. 
 

Do realizacji przyjęto uchwały z XXXIX sesji Rady Gminy Dobromierz w sprawie:  
1) przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 
2) budżetu Gminy Dobromierz na rok 2018. 
3) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2017. 
4) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 
5) ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017. 
6) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Dobromierz. 
 

 

WÓJT 

   (-) Jerzy Ulbin 


