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Sprawozdanie 
z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 29 czerwca do 13 września 2018 r. 
 

Wysoka Rado! 
Szanowni Państwo! 
Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu i gminnych 
jednostek organizacyjnych. 
 
W okresie sprawozdawczym wydałem 32 zarządzenia w sprawie: 

1) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2018. 
2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 
3) zatwierdzenia nabywcy nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym 

położonym na działkach nr 82/4 o pow. 0,03 ha i nr 82/5 o pow. 0,03 ha w Dzierzkowie 
nr 42 A. 

4) zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym dla 
głównego najemcy – Borów 44/5. 

5) zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym dla 
głównego najemcy – Plac Wolności 13/1 Dobromierz. 

6) zatwierdzenia nabywcy nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, 
położonym na działce nr 227/35 o pow. 0,0144 ha w Jugowej. 

7) wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy w Dobromierzu. 
8) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2018. 
9) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 
10) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadania 

inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina 
Dobromierz - I Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy, Gniewkowie i 
Dzierzkowie”. 

11) 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. 

12) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 24 
sierpnia 2018 r. 
-III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod 
zabudowę mieszkaniową, działka nr 91/51 o pow. 0,1153 ha, obręb Dobromierz, 
-I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod 
zabudowę mieszkaniową, działka nr 91/53 o pow. 0,1211 ha, obręb Dobromierz. 

13) zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym dla 
głównego najemcy – Gniewków 9/5. 

14) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2018. 
15) ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej jako działka o 

numerze ewidencyjnym 66/1, obręb Borów, stanowiącej przedmiot prawa użytkowania 
wieczystego Gminy Dobromierz. 

16) powołania komisji w celu odbioru końcowego prac budowlanych wykonywanych w 
ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, 
Siodłkowice, Szymanów, gmina Dobromierz, Etap I, Zadania I -obejmujące budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej w Szymanowie do nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi o numerach od 18 do 47, wraz z rurociągiem tłoczonym do oczyszczalni 
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ścieków w Serwinowie”, realizowanego na podstawie umowy nr 1.2018 z dnia 9 stycznia 
2018 r. 

17) powołania komisji w celu odbioru końcowego prac budowlanych wykonywanych w 
ramach zadania pn. „Wykonanie zasilania elektrycznego pompowni ścieków w sieci 
kanalizacji sanitarnej do budynków o numerach od 18 do 47 w Szymanowie, Gmina 
Dobromierz”, realizowanego na podstawie umowy nr 85.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. 

18) powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania „Budowa 
hali sportowo – rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w 
Gniewkowie, gmina Dobromierz”. 

19) ustalenia ceny sprzedaży dla działki nr 149/6 o pow. 5,56 ha położonej w Pietrzykowie, 
dla przeprowadzenia III przetargu ustnego ograniczonego. 

20) powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania 
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dobromierz” oraz 
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Szymanów” 
realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego „Dobromierz – Szymanów droga 
dojazdowa do gruntów rolnych”. 

21) powołania komisji w celu odbioru końcowego prac budowlanych wykonywanych w 
ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i 
Rekreacji w Dobromierzu” w części nr 2, realizowanego na podstawie umowy nr 
250.2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. 

22) 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. 

23) zatwierdzenia nabywcy nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, 
działka nr 91/53 o pow. 0,1211 ha, położoną w Dobromierzu. 

24) przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku. 
25) powołania komisji w celu odbioru końcowego prac budowlanych wykonywanych w 

ramach zadania pn.: ,,Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi o numerach od 18 do 47”, realizowanego na 
podstawie umowy nr 72.2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. 

26) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2018. 
27) Wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego. 
28) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 7 

września 2018 r. III przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr  149/6 o 
pow. 5,56 ha, obręb Pietrzyków. 

29) ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym 
położonym na działce nr 265 i nr 206/4 w Jugowej dla przeprowadzenia I przetargu 
ustnego nieograniczonego. 

30) zasad i terminów przyjmowania wniosków do projektu budżetu na 2019 rok oraz zakresu 
i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 

31) powołania komisji w celu odbioru częściowego zadania pn.: ,,Budowa oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Czernica, gmina Dobromierz, I Etap”, realizowanego na 
podstawie umowy nr 103.2018 z dnia 28 maja 2018 r. 

32) wprowadzenia instrukcji określającej zasady dokonywania odpisów przedawnionych 
zobowiązań podatkowych i opłat za odbiór odpadów komunalnych w Urzędzie Gminy 
Dobromierz. 
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Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 
1) 29 czerwca br. w uroczystym pożegnaniu starszaków w roztockim przedszkolu.  
2) 2 lipca br. w zebraniu wiejskim w Borowie. 
3) 17 lipca br. w zebraniu wiejskim w Szymanowie. 
4) 20 lipca br. w Akademii z okazji 99 rocznicy powstania polskiej Policji w Świdnicy 
5) 23 lipca br. w spotkaniu z rolnikami z miejscowości Pietrzyków w sprawie dróg 

transportu rolnego. 
6) 24 sierpnia br. w oficjalnym otwarciu Święta Chleba i Piernika w Jaworze. 
7) 25-26 sierpnia br. wraz z przedstawicielami sołectwa Kłaczyna w wizycie w Myczkowie, 

Gmina Solina. 
8) 27 sierpnia br. w uroczystej zbiórce z okazji powołania na stanowisko komendanta 

powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy. 
9) 2 września br. w Dożynkach Gminnych w Mysłakowie, Gmina Marcinowice. 
10) 3 września br. w uroczystym apelu z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 w 

Szkole Podstawowej w Roztoce. 
11) 6 września br. w zebraniu wiejskim w Dobromierzu. 
12) 6 września br. w uroczystości otwarcia Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Witoszowie 

Dolnym. 
13) 10 września br. w zebraniach wiejskich w Roztoce i Jugowej. 
14) 11 września br. w zebraniu wiejskim w Jaskulinie. 
15) 12 września br. w zebraniu wiejskim w Gniewkowie. 
16) 13 września br. w uroczystym otwarciu pierwszego gminnego Publicznego Przedszkola 

w Marcinowicach. 
17) 13 września br. w zebraniu wiejskim w Czernicy. 

 
W ramach bieżących zadań: 

1) od 3 do 10 lipca br. dzieci przebywały na kolonii letniej w Międzywodziu. 
2) 17 lipca br. odbyły się badania osteoporozy w Ośrodkach Zdrowia w Roztoce w i w 

Dobromierzu. 
3) powołana została Komisja, która szacowała szkody w gospodarstwach rolnych 

powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, rolnicy mogli składać 
wnioski do Wójta Gminy Dobromierz. 

4) w lipcu i sierpniu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmował wnioski w sprawie 
ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego i prawa do świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego na okres zasiłkowy trwający od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. oraz 
wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy trwający od 
01.11.2018 r. do 31.10.2019 r., a także na wnioski w ramach programu Dobry start. 

5) 21 lipca br. w Dobromierzu odbył się II etap wyścigu kolarskiego kobiet, mężczyzn i 
juniorów młodszych. 

6) na bieżąco prowadzone są prace polegające na wykaszaniu brzegów rzek, terenów 
użyteczności publicznej, poboczy dróg gminnych i przydrożnych rowów. 

7) 26 lipca br. odbyła się Narada z sołtysami. 
8) w terminie od 1 do 31 sierpnia br. przyjmowane były wnioski o zwrot podatku       

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. 
9) w ramach środków funduszu sołeckiego zamontowano wiatę rekreacyjną w Bronowie, 

doposażono plac zabaw w Dzierzkowie, doposażono świetlicę wiejską w Jaskulinie oraz 
zamontowano siłownie plenerowe w Kłaczynie, Dzierzkowie i Czernicy. 

10) przygotowano informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobromierz za I 
półrocze 2018 roku.  



4 

 

11) zakończono prace przy kanalizacji oraz budowie przyłączy kanalizacyjnych w 
Szymanowie Etap I. 

12) odebrany został I etap budowy oczyszczalni ścieków w Czernicy. 
13) trwają prace przy zadaniu pn. "Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego we wsi 

Jugowa" – etap I stan surowy został zakończony, rozpoczął się etap II – roboty 
wykończeniowe. 

14) Ochotnicze Straże Pożarne z gminy wzbogaciły się o nowe wyposażenie. Jednostka z 
Dobromierza otrzymała zestaw wysokociśnieniowych poduszek podnośnikowych, 
natomiast jednostki z Roztoki i z Gniewkowa – defibrylatory.  

15) Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce otrzymała kolejne 
dofinansowanie z Fundacji KGHM Polska Miedź na zakup sprzętu sportowego dla 
uczniów. 

16) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Gniewkowie znalazła się w gronie szkół, 
które zostały rekomendowane do dofinansowania na organizację obchodów związanych z 
100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest to wynik konkursu 
rozstrzygniętego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pn. ,,Godność, wolność, 
niepodległość”. 

17) podpisano umowę na zadanie „Budowa ciągu pieszego w ramach zagospodarowania 
terenu rekreacyjnego przy stawie w Roztoce” realizowane w ramach konkursu ,,Odnowa 
Dolnośląskiej Wsi” w 2018 roku, finansowanego z budżetu Województwa 
Dolnośląskiego. 

18) boisko sportowe w Gniewkowie zyskało nową infrastrukturę w postaci profesjonalnego 
piłkochwytu, odświeżone zostały również bramki, słupki wraz z linią odgradzającą 
boisko, trybuny oraz przylegający do całego terenu rekreacyjnego park. 

19) utwardzana jest drogę dojazdową do nowego osiedla w Jaskulinie. 
20) wykonano kanalizację deszczową przy remizie w Roztoce. 
21) uzupełniane są ubytki w drogach gminny. 
22) zakończony został remont mieszkania komunalnego Kłaczyna 86. 
23) zakończono budowę kanalizacji w Czernicy, prace trwają w Gniewkowie i Dzierzkowie. 
24) na ukończeniu są prace remontowe w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji. 
25) rozstrzygnięto przetarg na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych 

Dobromierz-Szymanów. 
26) ogłoszono II przetarg na zadanie „Budowa chodnika w Dobromierzu przy ulicy 

Świdnickiej” po rezygnacji poprzedniego wykonawcy. 
27) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Roztoka 1A została 

przesłana do uzgodnień i opinii. 
28) 28 sierpnia br. i 6 września br. w świetlicy wiejskiej w Borowie odbyły się spotkania w 

sprawie dramatycznego stanu środowiska związanego z zapyleniem, hałasem, 
natężeniem ruchu ciężkich pojazdów i przerobem kamienia w miejscowości Borów. 

29) 1 września br. odbyły się Dożynki Gminne w Gniewkowie.  
30) podczas Dożynek Gminnych nastąpiło przekazanie jednostce Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Roztoce zestawu ratownictwa medycznego PSP R1. Zestaw prezesowi OSP 
Roztoka przekazała kierownik KRUS w Świdnicy Urszula Dembińska.  

31) 6 września br. odbyła się Rada Budowy odnośnie kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji 
Gniewków. 

32) wykonawca kończy prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu 
gminy Dobromierz. 
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33) w Borowie zamontowana została Otwarta Strefa Aktywności na którą pozyskano dotację 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Mieszkańcy będą mogli z niej korzystać od 25 
września br. ze względu na technologię zastosowanych elementów i konieczność 
„związania”, betonu. 

34) trwa cykl zebrań wiejskich w sprawie funduszu sołeckiego. 
 
Do realizacji przyjęto uchwały z XLVI sesji i XLVII nadzwyczajnej Rady Gminy 
Dobromierz w sprawie: 

1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu Gminy Dobromierz za rok 2017. 

2) udzielenia Wójtowi Gminy Dobromierz absolutorium z wykonania budżetu Gminy za rok 
2017. 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 
ośrodkach wsparcia. 

4) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2018. 

5) przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy 
podłączeń kanalizacyjnych na terenie objętym inwestycją pn. "Wykonanie przyłączy 
kanalizacyjnych do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi o numerach 
od 18 do 47 w Szymanowie, Gmina Dobromierz”. 

 

 

 

      WÓJT 

(-) Jerzy Ulbin 


