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Sprawozdanie 

z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 25 stycznia do 28 lutego 2018 r. 

 

Wysoka Rado!  

Szanowni Państwo!  

Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu  

i gminnych jednostek organizacyjnych.  

 

W okresie sprawozdawczym wydałem 13 zarządzeń w sprawie:  

1) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2018. 

2) ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobromierz 

na rok szkolny 2018/2019. 

3) ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobromierz na rok szkolny 2018/2019. 

4) zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia tabeli norm przydziału środków ochrony 

indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego 

oraz zapewnienia środków czystości. 

5) ustalenia ceny sprzedaży w trybie przetargu lokalu do adaptacji na mieszkanie o pow. 

52,80 m2 położonego w Borowie nr 42, działka nr 34/1 o pow. 0,2049 ha. 

6) zatwierdzenia nabywcy nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, 

działka nr 91/48 o pow. 0,1631 ha, położonej w Dobromierzu, zbytej w trybie 

ogłoszonego II przetargu ustnego nieograniczonego. 

7) zatwierdzenia nabywcy nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, 

działka nr 91/47 o pow. 0,1566 ha, położonej w Dobromierzu, zbytej w trybie 

ogłoszonego II przetargu ustnego nieograniczonego. 

8) zatwierdzenia nabywców nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, 

działka nr 91/46 o pow. 0,1521 ha, położonej w Dobromierzu, zbytej w trybie 

ogłoszonego II przetargu ustnego nieograniczonego. 

9) ustalenia ceny sprzedaży dla działki nr 89 o pow. 0,16 ha położonej w Borowie dla 

przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego. 

10) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2018. 

11) zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym 

dla głównego najemcy – ul. Kościuszki 11/5 Dobromierz. 

12) powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania 

„Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi o numerach od 18 do 47 w Szymanowie, Gmina Dobromierz”. 

13) ustalenia zakładowej normy zużycia paliwa dla samochodu marki Peugeot Boxer 

numer rejestracyjny DSW 71716. 

 

Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1) 1 lutego br. w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Sygnatariuszy Porozumienia w 

Jeleniej Górze. 

2) 2 lutego br. w obchodach Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia w 

Świdnicy. 
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3) 7 lutego br. w warsztatach dla jednostek samorządu terytorialnego dotyczących 

realizacji nowej polityki wspierania inwestycji z wykorzystaniem Specjalnych Stref 

Ekonomicznych w Wałbrzychu. 

4) 8 lutego br. w rocznej odprawie podsumowującej wyniki pracy dobromierskiego 

Posterunku Policji. 

5) 9 lutego br. w posiedzeniu Komitetu Sterującego Aglomeracji Wałbrzyskiej. 

6) 13 lutego br. w spotkaniu w sprawie wspólnego polsko-czeskiego projektu 

historycznego (Grodzisko w Dobromierzu) w Hořice. 

7) 14 lutego br. w posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu 

Operacyjnego WD 2014-2020. 

8) 15 lutego br. w spotkaniu w sprawie budynku przedszkolnego (klasa 0) w Szkole 

Podstawowej w Roztoce. 

9) 16 lutego br. w naradzie z sołtysami. 

 

W ramach bieżących zadań:  

1) w okresie od 1 do 28 lutego br. przyjmowano wnioski o zwrot podatku akcyzowego 

zawartego. 

2) w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu 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. 

3) już po raz kolejny szkoły z Dobromierza i Gniewkowa wezmą udział w programie 

,,Szkolny Klub Sportowy”, który ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej 

aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod 

opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. 

4) 45 uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Dobromierz będzie uczestniczyć 

w projekcie nauki pływania dla klas I – III w ramach programu ,,Umiem Pływać”. 

5) trwają prace wykończeniowe budynku świetlicy wiejskiej w Jaskulinie. 

6) ogłoszono II przetarg na sprzedaż lokalu do adaptacji z przeznaczeniem na 

mieszkanie. Przedmiotem II przetargu ustnego nieograniczonego jest sprzedaż lokalu 

do adaptacji z przeznaczeniem na mieszkanie o pow. 52,80 m2 w Borowie 42 wraz 

udziałem w częściach wspólnych działka nr 34/1 o pow. 0,2049 ha wynoszących 

1279/10000, bez pomieszczeń przynależnych. 

7) ogłoszono przetargi na sprzedaż nieruchomości: 

• III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, 

działka nr 89 o pow. 0,1600 ha, położonej w Borowie, 

• II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 91/52 o pow. 0,1161 ha, 

przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, położonej w Dobromierzu, 

• I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, 

składającej się z działki nr 82/5 o pow. 0,03 ha i działki nr 82/4 o pow. 0,03 ha 

wraz z budynkiem mieszkalnym, jednokondygnacyjnym, o powierzchni użytkowej 

89,57 m2, położonym w Dzierzkowie 42A. 

8) ogłoszono II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 91/51 o pow. 

0,1153 ha, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, położonej w Dobromierzu. 

9)  trwają prace porządkowe na terenie Grodziska w Dobromierzu. 

10) trwa rekultywacja terenu w Roztoce (ul. Kasztanowa). 

11) trwają uzgodnienia z organami opiniującymi miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego oraz zmiany studium. 

12) trwają prace nad opracowaniem taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzenia ścieków. 

13) trwają zebrania wspólnot mieszkaniowych. 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9hLSi_srZAhXDkSwKHct9CaQQFghVMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.amkhorice.cz%2Fen%2F&usg=AOvVaw1qEPFIdLYqiOuC9RS2Iw4C
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14) podpisano umowę z wykonawcą na „Budowę centrum kulturalno–rekreacyjnego w 

Jugowej” Etap I. 

15) trwają prace remontowe w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w 

Dobromierzu. 

16) ogłoszono zapytanie ofertowe na „Dostawę i montaż windy zewnętrznej dla osób 

niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Roztoce, gmina Dobromierz”. 

17) ogłoszono przetarg na Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi o numerach od 18 do 47 w Szymanowie, 

Gmina Dobromierz. 

18) ogłoszono zapytanie ofertowe na zadanie „Przygotowanie i dostawa we wskazanym 

terminie paczek żywnościowych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Dobromierzu”. 

19) trwają prace projektowe rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 

Dobromierzu przy ul. Podgórnej i Zielonej. 

20) wycięto drzewa w Jaskulinie (przy świetlicy), Jugowej (park), Roztoce (ul. 

Kasztanowa, ul. Rzeczna), Dobromierzu (park). 

21) usunięto awarię wodociągu tłocznego na stacji uzdatniania wody w Dobromierzu oraz 

zestawu hydroforowego w pompowni Bronówek. 

22) odbyło się spotkanie Rady Budowy odnośnie sieci kanalizacji sanitarnej w gminie 

Dobromierz. 

23) odbyło się spotkanie Rady Budowy odnośnie termomodernizacji budynku Gminnego 

Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu. 

24) uzyskano pozwolenie na budowę dla kanalizacji w Czernicy. Planowane wejście na 

budowę ok. połowy marca w zależności od warunków atmosferycznych. Kanalizacja 

Szymanów – wejście na budowę nastąpi po wytyczeniu trasy sieci, zorganizowaniu 

zaplecza budowy, przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji - marzec w zależności 

od warunków atmosferycznych. 

25) zlecono wykonanie projektu na dodatkową pompownię wody w Jaskulinie. 

26) na ukończeniu są prace projektowe odnośnie chodnika w Dobromierzu. Planowane 

rozpoczęcie prac II kwartał 2018 r. 

27) zaakceptowano drugi wniosek o płatność na kanalizację Aglomeracji Gniewków. 

wysokość refundacji 26.201,97 zł. 

 

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

1) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji 

Rady na 2018 rok. 

2) zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na samochód dostawczy. 

3) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2018. 

4) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form 

wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 

pobierania i wykorzystywania. 

5) określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających 

spełnianie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Dobromierz. 

6) określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół 

podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Dobromierz, dla 

kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły. 

 

       WÓJT 

(-) Jerzy Ulbin 


