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Sprawozdanie 
z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 23 marca do 20 kwietnia 2018 r. 
 

Wysoka Rado!  
Szanowni Państwo!  

Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu  
i gminnych jednostek organizacyjnych.  
 
W okresie sprawozdawczym wydałem 10 zarządzeń w sprawie:  

1) przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za rok 2017. 
2) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2018. 
3) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 
4) zatwierdzenia nabywcy działki gruntu nr 89, o pow. 0,16 ha, położonej w Borowie. 
5) zatwierdzenia nabywcy nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, 

działka nr 91/52 o pow. 0,1161 ha, położonej w Dobromierzu. 
6) ustalenia ceny sprzedaży dla działki nr 149/6 o pow. 5,56 ha położonej w 

Pietrzykowie, dla przeprowadzenia II przetargu ustnego ograniczonego. 
7) ustalenia ceny sprzedaży dla działki nr 230 o pow. 0,82 ha położonej w Szymanowie, 

dla przeprowadzenia II przetargu ustnego ograniczonego. 
8) powołania komisji w celu odbioru częściowego prac budowlanych wykonywanych w 

ramach zadania pn.: ,,Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury 
Sportu i Rekreacji w Dobromierzu” w części nr 1, realizowanego na podstawie 
umowy nr 251.2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. 

9) powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania 
„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czernica, Gmina Dobromierz, I 
Etap”. 

10)  Polityki Jakości w Urzędzie Gminy Dobromierz.  
 

Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 
1) 29 marca br. w spotkaniu W Szczawnie Zdroju w związku z trwającymi pracami nad 

opracowaniem Studium korytarzowego wraz z analizą wielokryterialną (SK) dla 
planowanych drogowych łączników Aglomeracji Wałbrzyskiej z węzłami drogi 
ekspresowej S3 w Bolkowie oraz Kamiennej Górze. 

2) 4 kwietnia br. w spotkaniu dotyczącym współpracy polsko-czeskiej w Ołomuńcu. 
3) 5 kwietnia w Walnym Zebraniu Sygnatariuszy Sudety 2030 w Kłodzku. 
4) 9 kwietnia br. w posiedzeniu Komitetu Sterującego ZIT AW w Wierzbnej. 

 
W ramach bieżących zadań:  

1) otrzymano zaliczkę na budowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków w 
kwocie 1,2 mln zł. 

2) rozpoczęto budowę kanalizacji w Aglomeracji Gniewków, zamontowano tablice 
informacyjne dotyczące budowy. 

3) rozpoczęto prace budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. 
,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, 
Szymanów, gmina Dobromierz, Etap I, Zadanie I - obejmujące 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”. 
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4) trwają prace wykończeniowe w świetlicy wiejskiej w Jaskulinie. 
5) trwają ostanie formalności przed rozpoczęciem budowy centrum kulturalno-

rekreacyjnego w Jugowej takie jak: podłączenie prądu, pozwolenie na prowadzenie 
badań archeologicznych. 

6) odbyło się spotkanie Rady Budowy odnośnie budowy sieci kanalizacji Aglomeracji 
Gniewków oraz Szymanów. 

7) trwają prace remontowe w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w 
Dobromierzu. Odbył się I odbiór częściowy - odebrano roboty rozbiórkowe 
wewnętrzne, częściowy montaż rurociągów, osprzętu i elementów montażowych do 
armatury oraz roboty montażowe instalacji wodociągowej. 

8) projekty na kanalizację Gniewkowa i Dzierzkowa zostały złożone w Starostwie 
Powiatowym z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu 
pozwolenia na budowę (ok. 1,5 miesiąca) rozpoczną się roboty budowlane w tych 
miejscowościach. 

9) otrzymano pozwolenia na budowę chodnika przy ul. Świdnickiej w Dobromierzu. 
10)  dokonano nasadzeń wiosennych kwiatów, na bieżąco prowadzone są prace 

porządkowe i pielęgnacyjne.  
11)  przeniesiono przystanek autobusowy w Celowie, wnętrze zostało wyłożone kostką. 
12)  dokonano naprawy kanalizacji deszczowej przy budynku świetlicy wiejskiej w 

Jaskulinie. 
13)  przeprowadzone zostały prace porządkowe przy kapliczce w Bronowie. 
14)  ze środków funduszu sołeckiego zamówione zostały meble kuchenne do świetlicy 

wiejskiej w Jaskulinie. 
15)  wznowiono działalność kompleksu boisk Orlik w Roztoce. 
16)  podpisano umowę na dostawę i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowościach 

Kłaczyna, Dzierzków i Czernica. 
17)  podpisano umowę na przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w Szymanowie do 

budynków o numerach od 18 do 47. 
18)  podpisano umowę na dofinansowanie zakupu wyposażenia i urządzeń dla jednostek 

OSP z naszej gminy w ramach środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie 
Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy 
osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki 
sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów 
osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków 
pokrzywdzenia przestępstwem na rok 2018, łączna wartość zadania to 17 750,00 zł. 

19)  rozpoczęto realizację wymiany okien w budynkach komunalnych Borów 55 i 56, 
Kłaczyna 86, Dzierzków 28. 

20)  trwa kapitalny remont mieszkań komunalnych w Kłaczynie 86. 
21)  ogłoszono przetargi na sprzedaż nieruchomości, położonych na terenie Gminy 

Dobromierz: II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż gruntu rolnego, działka nr 
149/6 o pow. 5,56 ha, położonej w Pietrzykowie, II przetarg ustny ograniczony na 
sprzedaż gruntu rolnego, działka nr 230 o pow. 0,82 ha, położonej w Szymanowie. 

22)  otrzymano zawiadomienie o uzyskaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów zawierających azbest. 
Ogłoszono zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy. 

23)  ogłoszono zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego 
nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wykonanie przyłączy 
kanalizacyjnych do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi o 
numerach od 18 do 47 w Szymanowie, Gmina Dobromierz”. 
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24)  ogłoszono i rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na  przewóz dzieci w wieku szkolnym 
do krytej pływalni Słowianka w Jaworze w ramach projektu powszechnej nauki 
pływania ,,Umiem pływać”, najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Samochodowej z Kamiennej Góry. Projektem nauki pływania zostanie 
objętych 45 uczniów z klas I-III. 

25)  ogłoszono przetarg na Budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Czernica, 
Gmina Dobromierz, Etap I. 

26)  ogłoszono zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego 
w specjalności inżynieryjnej drogowej nad realizacją zadania inwestycyjnego pod 
nazwą: „Wykonanie zasilania elektrycznego pompowni ścieków w sieci kanalizacji 
sanitarnej do budynków o numerach od 18 do 47 w Szymanowie, Gmina 
Dobromierz”. 

27)  ogłoszono zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wykonanie 
zasilania elektrycznego pompowni ścieków w sieci kanalizacji sanitarnej do 
budynków o numerach od 18 do 47 w Szymanowie, Gmina Dobromierz”. 

28)  ogłoszono pisemny przetarg na wybór agenta emisji obligacji Gminy Dobromierz. 
29)  odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami w projektach zmiany miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego: obrębu Czernica dla części 1A, obrębu 
Dobromierz dla części 1A, obrębu Dobromierz dla części 1C, obrębu Bronów, terenu 
we wsi Jaskulin, we wsi Szymanów oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz. 

30)  w Szkole Podstawowej w Roztoce odbyły się warsztaty dla Młodzieżowej Rady 
Gminy Dobromierz, które przeprowadziło Stowarzyszenie Semper Avanti z 
Wrocławia. 

31)  13 kwietnia odbyło się spotkanie z Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego, radną i 
sołtysem wsi Borów oraz właścicielem zakładu kamieniarskiego w sprawie drogi 
powiatowej przebiegającej przez miejscowość. 

32)  17 kwietnia br. odbyło się spotkanie z sołtysami i Rejonowym Zarządem Spółek 
Wodnych w Wałbrzychu w sprawie Gminnej Spółki Wodnej. 

33)  Gmina Dobromierz kolejny już raz zdecydowała o sfinansowaniu szczepień przeciw 
wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), odpowiedzialnego za powstawanie raka 
szyjki macicy. Pierwszą z trzech dawek szczepionki podano 16 młodym mieszkankom 
gminy 17-18 kwietnia br. 

34)  przygotowano zgłoszenie szkół podstawowych do programu ,,Sprawny 
Dolnoślązaczek”. 

35)  przygotowano wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Aktywna 
Tablica dla Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Dobromierzu. 
 

Do realizacji przyjęto uchwały z XLII sesji Rady Gminy Dobromierz w sprawie:  
1) podziału Gminy Dobromierz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz 

liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.  
2) podziału Gminy Dobromierz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, 

granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
3) emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

 


