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Sprawozdanie 

z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 21 kwietnia do 24 maja 2018 r. 

 

Wysoka Rado!  

Szanowni Państwo!  

Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu  

i gminnych jednostek organizacyjnych.  

 

W okresie sprawozdawczym wydałem 12 zarządzeń w sprawie:  

1) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 24 

kwietnia 2018 r. 

- II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 57 o pow. 0,42 ha, 

położonej w Dzierzkowie. 

2) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 11 

maja 2018 r. 

-II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż gruntu rolnego, działka nr 149/6 o 

pow. 5,56 ha, położona w Pietrzykowie, 

-II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż gruntu rolnego, działka nr 230 o 

pow. 0,82 ha, położona w Szymanowie. 

3) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2018. 

4) powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania 

„Budowa chodnika w Dobromierzu przy ulicy Świdnickiej”. 

5) zatwierdzenia nabywcy działki gruntu nr 57 o pow. 0,42 ha, położonej w Dzierzkowie. 

6) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2018. 

7) przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Dobromierz za rok 2017. 

8) ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej, działka 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 m 2, położonym w 

Dzierzkowie 42A, dla przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego. 

9) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 26 

czerwca 2018 r. 

- I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości działka nr 227/35 o 

pow. 0,0144 ha, zabudowanej budynkiem gospodarczym, usytuowanym w zabudowie 

zwartej, stan techniczny budunku mierny, powierzchnia użytkowa 62,20 m2, 

powierzchnia zabudowy 70 m2. Nieruchomość położona w Jugowej, 

- II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, 

działka 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. 

10) 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. 

11) ustalenia wysokości stypendium szkolnego przy zastosowaniu kryterium dochodu na 

osobę w rodzinie ucznia oraz warunków jakie powinno spełniać rozliczenie wydatków 

z tytułu przyznania stypendium szkolnego za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2018 

r. 



2 

 

12) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i 

Rekreacji w Dobromierzu za 2017 rok. 

 

Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1) 27 kwietnia br. w Gali Finałowej Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego 

„Gwiazdy Biznesu 2018” w Wałbrzychu. 

2) 11 maja br. w XX Plebiscycie Gospodarczym Muflony 2017 w Zamku Książ. 

3) 17 maja br. w posiedzeniu komitetu Monitorującego RPO WD we Wrocławiu. 

4) 18 maja br. w V Dolnośląskim Kongresie Samorządowym organizowanym przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. 

5) 22 maja br. w uroczystym rozdaniu promes na dofinansowanie zadania realizowanego 

w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2018 w wysokości 100 tys. 

zł na budowę hali sportowej w Gniewkowie. 

 

W ramach bieżących zadań:  

6) 26 kwietnia br. w Roztoce odbył się Wiosenny Dolnośląski Finał Biegów 

Przełajowych. 

7) 28 kwietnia br. w hali sportowej w Dobromierzu odbyła się IV edycja Festiwalu 

,,Dolny Śląsk na Ludowo”. 

8) odbyła się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz sprzętu 

AGD/RTV, pochodzących z gospodarstw domowych. 

9) pozytywnie oceniono wniosek, jaki Gmina Dobromierz złożyła w ramach V naboru na 

powierzenie realizacji zadań ze 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. Ochotnicze Straże Pożarne z 

Dobromierza, Roztoki i Gniewkowa otrzymają dofinansowanie w łącznej wysokości 

18 tys. zł, które zostanie przeznaczone na zakup wyposażenia i urządzeń.  

10) Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej zaakceptowała wniosek o płatność 

oraz wniosek o zaliczkę na inwestycje Termomodernizacja budynku Gminnego 

Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu. 

11) rozpoczęły się prace przy budowie centrum kulturalno-rekreacyjnego we wsi Jugowa.  

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

Gniewków oraz Szymanów, a także odnośnie termomodernizacji Gminnego Ośrodka 

Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu. 

13) złożono wniosek o dofinansowanie budowy centrum kulturalno-rekreacyjnego w 

Szymanowie. 

14) trwa budowa kanalizacji  sanitarnej w Czernicy oraz Szymanowie. W Szymanowie 

wybudowano ok. 3 km kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej. 

15) w ramach funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w 

Jaskulinie, chłodnię do świetlicy w Borowie, szafę do świetlicy w Roztoce,. 

16) ogłoszono zapytanie ofertowe świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, 

których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Dobromierz. 

17) ogłoszono zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego 

robót elektrycznych i AKPiA przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: 

„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czernica, Gmina Dobromierz, I 

Etap”. 
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18) ogłoszono zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego 

robót drogowych przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Czernica, Gmina Dobromierz, I Etap”. 

19) ogłoszono zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego 

robót konstrukcyjno-budowlanych w zakresie konstrukcji oraz architektury obiektów 

przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa oczyszczalni ścieków w 

miejscowości Czernica, Gmina Dobromierz, I Etap”. 

20) ogłoszono zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego 

robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy realizacji zadania inwestycyjnego 

pod nazwą: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czernica, Gmina 

Dobromierz, I Etap”. 

21) ogłoszono przetarg na budowę chodnika w Dobromierzu przy ulicy Świdnickiej. 

22) rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z 

terenu gminy Dobromierz. 

23) otrzymano decyzję pozwolenie na budowę kanalizacji w Gniewkowie.  

24) na bieżąco trwają rozliczenia z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej 

dotyczące kanalizacji Aglomeracji Gniewków. 

25) Kłaczyna 86 - oddano do użytkowania jeden lokal mieszkalny, w drugim trwa remont. 

26) wymieniono okna na PCV w budynkach komunalnych Borów 55, 56, Dzierzków 28, 

Kłaczyna 86. 

27) wykonano komin dymowy do mieszkania komunalnego Czernica 4. 

28) wykonano prace dotyczące urządzeń grzewczo-kominowych w budynku przy Placu 

Wolności 16. 

29) przygotowywane są zawiadomienia o zmianie stawki za odbiór odpadów 

komunalnych oraz  harmonogramy wpłat. 

30) trwają prace porządkowe na ternie gminy. 

31) wykonano prace budowlane i elektryczne przy windzie zewnętrznej dla osób 

niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Roztoce. Montaż końcowy windy 

będzie miał miejsce w terminie od 1 do 8 czerwca br. 

 

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

1) zmieniająca uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz wysokości tej opłaty. 

2) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2018. 

3) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 

4) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku. 

5) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku. 

 

 

WÓJT 

    (-) Jerzy Ulbin 


