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Sprawozdanie 

z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 22 do 29 listopada 2018 r. 

 

Wysoka Rado!  

Szanowni Państwo!  

Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu  

i gminnych jednostek organizacyjnych.  

 

W okresie sprawozdawczym wydałem 8 zarządzeń w sprawie:  

1) zmiany zarządzenia w sprawie 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”. 

2) przeznaczenia do wydzierżawienia gruntów stanowiących mienie Gminy Dobromierz, 

ustalenia warunków i powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 7 grudnia 2018 r. 

I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę: działki nr 44 pow. 0,05 ha 

położonej w Dzierzkowie. 

3) zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym 

dla głównego najemcy. 

4) powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania 

„Ubezpieczenie majątku Gminy Dobromierz i jej jednostek organizacyjnych”. 

5) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 18 

grudnia 2018 r. 

-IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod 

zabudowę jednorodzinną działka nr 91/51 o pow. 0,1153 ha, położona w Dobromierzu, 

w dniu 20 grudnia 2018 r.: 

-I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki rolnej, nr 230 o pow. 0,82 ha, 

położonej w Szymanowie, 

-I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki rolnej, nr 23/3 o pow. 0,30 ha, 

położonej w Bronowie, 

-I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej, działka nr 

23/4 o pow. 0,08 ha, położonej w Bronowie. 

6) powołania komisji w celu odbioru końcowego zadania przebudowy drogi dojazdowej 

do gruntów rolnych w miejscowości Szymanów w ramach zadania inwestycyjnego 

„Dobromierz-Szymanów droga dojazdowa do gruntów rolnych” realizowanego na 

podstawie umowy nr 246.2018 z dnia 17 września 2018 r. 

7) powołania komisji w celu odbioru końcowego zadania przebudowy drogi dojazdowej 

do gruntów rolnych w miejscowości Dobromierz w ramach zadania inwestycyjnego 

„Dobromierz-Szymanów droga dojazdowa do gruntów rolnych” realizowanego na 

podstawie umowy nr 247.2018 z dnia 17 września 2018 r. 

8)  określenia wysokości opłat za wynajem hal sportowych w Roztoce i Dobromierzu. 

 

Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1) 23 listopada br. w Wieczorze Pieśni Patriotycznych w Szkole Podstawowej w Roztoce. 

2) 29 listopada br. w spotkaniu podsumowującym realizację zadania inwestycyjnego pn.: 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – I Etap, 

budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie”.  
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W ramach bieżących zadań:   

1) ogłoszono przetarg na ubezpieczenie majątku Gminy Dobromierz i jej jednostek 

organizacyjnych. 

2) otwarte zostały oferty na Budowę hali sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej 

im. Janusza Korczaka w Gniewkowie, gmina Dobromierz. 

3) odbył się odbiór końcowy drogi Szymanów-Serwinów oraz kontrola z Urzędu 

Marszałkowskiego Wydział Geodezji dotycząca realizacji zadania. Złożono wniosek o 

płatność, oczekujemy na dotację. 

4) odbyła się kontrola z Urzędu Marszałkowskiego kanalizacji w Szymanowie 

zrealizowanej w ramach PROW. Był to ostatni etap formalności związanych z 

wnioskiem o wypłatę środków. 

5) odbyło się spotkanie podsumowujące realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa 

kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków– I Etap, budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie”, realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-

2020, działanie 4.2.4 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. 

Dobiegają końca prace związane z budową kanalizacji, w grudniu odbędą się odbiory 

końcowe. 

6) trwają prace przy budowie chodnika przy ulicy Świdnickiej i Sportowej w 

Dobromierzu. 

 

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

1) wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dobromierz. 

2) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dobromierz. 

3) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dobromierz. 

4) powołania Komisji Rewizyjnej. 

5) powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji. 

6) powołania Komisji Budżetowej i Mienia Gminy. 

7) powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. 

8) powołania Komisji Socjalnej. 

9) powołania Doraźnej Komisji Mieszkaniowej. 

10) wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

11) wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, wniosków i petycji. 

12) wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej i Mienia Gminy. 

13) wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. 

14) wyboru Przewodniczącego Komisji Socjalnej. 

15) wyboru Przewodniczącego Doraźnej Komisji Mieszkaniowej. 

 

 

     WÓJT 

(-) Jerzy Ulbin 


