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Sprawozdanie 

z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 1 do 22 marca 2018 r. 

 

Wysoka Rado!  

Szanowni Państwo!  

Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu  

i gminnych jednostek organizacyjnych.  

 

W okresie sprawozdawczym wydałem 9 zarządzeń w sprawie:  

1) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 27 

marca 2018 r. 

• III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości działka nr 

89 o pow. 0,16 ha, obręb Borów, 

• II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 91/51 o pow. 

0,1153 ha, i działki nr 91/52 o pow. 0,1161 ha, obręb Dobromierz, 

• I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 

zabudowanej, 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. 

2) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2018. 

3) powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania 

„Wykonanie zasilania elektrycznego pompowni ścieków w sieci kanalizacji sanitarnej 

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

4) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 14 

marca 2018 r. II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu do adaptacji z 

przeznaczeniem na mieszkanie. 

5) ustalenia ceny sprzedaży dla działki nr 57 o pow. 0,42 ha położonej w Dzierzkowie, 

dla przeprowadzenia II przetargu ustnego ograniczonego. 

6) zatwierdzenia nabywcy lokalu użytkowego do adaptacji z przeznaczeniem na 

mieszkanie o powierzchni 52,80 m2, położonego w Borowie 42A. 

7) zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Dobromierz o 

wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 

EURO. 

8) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018. 

9) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2018. 

Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1) 11 marca br. w spotkaniu z okazji Dnia Kobiet w świetlicy wiejskiej w Szymanowie. 

2) 16 marca br. w otwarciu krytej pływalni Dolnośląski Delfinek w Strzegomiu. 

3) 19 marca br. wraz z przewodniczącą Rady Gminy na połączonym posiedzeniu Komisji 

Rady Miejskiej Gminy Opatówek w sprawie funduszu sołeckiego w Opatówku. 

4) 21 marca br. w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa 

Dolnośląskiego 2030 w Wałbrzychu. 

5) 22 marca br. w spotkaniu odnośnie przebiegu kanalizacji na działkach prywatnych w 

Borowie. 

 

W ramach bieżących zadań:  

1)  zatrudnienie w ramach programu prac społecznie użytecznych na terenie gminy 

Dobromierz znalazło 10 osób bezrobotnych, które przez okres 6 miesięcy (marzec-
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sierpień) wykonywać będą prace polegające na porządkowaniu terenów zielonych, 

terenów przy placówkach oświatowych i miejscach użyteczności publicznej. 

2) w wyniku pozytywnie ocenionego wniosku, otrzymano decyzję o uzyskaniu 

dofinansowania bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych organizowanych w ramach 

projektu ,,Lokalny Animator Sportu – edycja 2018”, organizowanych na kompleksie 

boisk sportowych Orlik w Roztoce. 

3) 4 marca przy Szkole Podstawowej w Roztoce odbyła się VI edycja Biegu Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych "Tropem Wilczym". 

4) 6 marca br. odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-

Architektonicznej. 

5) 7 marca br. w świetlicy wiejskiej w Gniewkowie odbył się XII Gminny Turniej 

Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. 

6) trwają prace wykończeniowe budynku świetlicy wiejskiej w Jaskulinie. 

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

Dobromierzu. 

8) 9 marca br. przekazano do Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” do 

zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzenia ścieków. 

9) ogłoszono zapytanie ofertowe i wyłoniono wykonawcę na organizację wypoczynku 

letniego dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat. 

10) ogłoszono zapytanie ofertowe i wyłoniono wykonawcę na dostawę i montaż okien w 

mieszkaniach komunalnych na terenie Gminy Dobromierz. 

11) ogłoszono zapytanie ofertowe i wyłoniono wykonawcę na dostawę i montaż siłowni 

zewnętrznej w miejscowościach Kłaczyna, Dzierzków i Czernica, gmina Dobromierz. 

12) ogłoszono zapytanie ofertowe i wyłoniono wykonawcę na „Świadczenie usług 

kominiarskich w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dobromierz”. 

13) ogłoszono zapytanie ofertowe na „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego o 

charakterze kontrolnym oraz doradczym w Urzędzie Gminy w Dobromierzu i 

jednostkach organizacyjnych Gminy Dobromierz.” 

14) trwają zebrania wspólnot mieszkaniowych. 

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

Dobromierzu przy ul. Podgórnej i Zielonej oraz pompowni wody w Jaskulinie. 

16) odkrzaczone zostały działki na ul. Podgórnej w Dobromierzu. 

17) otrzymano pozwolenie na budowę na oczyszczalnię ścieków w Czernicy. 

18) otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego na roboty wykończeniowe oraz wyposażenie centrum kulturalno-

rekreacyjnego w Jugowej w wysokości 187.445,00 zł. 

19) na bieżąco prowadzone są prace związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych. 

20) trwają prace projektowe II etapu kanalizacji Aglomeracji Gniewków – Borów, 

Roztoka, Jugowa. 

21) w najbliższym czasie do Szkoły Podstawowej w Roztoce zostanie dostarczona i 

zamontowana winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych. Koszt realizacji zadania 

to blisko 90 tys. zł, w całości sfinansowany ze środków budżetu gminy Dobromierz 

22) odbyło się spotkanie Rady Budowy odnośnie budowy sieci kanalizacji Aglomeracji 

Gniewków oraz Szymanów. Ustalono w wykonawcą, że prace jeżeli warunki 

atmosferyczne na to pozwolą rozpoczną się 26 marca br. w Szymanowie, a 29 marca 

br. w Czernicy. 
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Do realizacji przyjęto uchwały z XLI sesji Rady Gminy Dobromierz w sprawie:  

1) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2018. 

2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 

3) uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Dobromierz. 

4) określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 

5) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy Dobromierz na 2018 rok. 

6) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobromierz w roku 2018. 

 

 

 

 

WÓJT 

    (-) Jerzy Ulbin 


