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Sprawozdanie 

z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 30 listopada do 19 grudnia 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) przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Dobromierz. 

2) wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań 

w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. 

3) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2018. 

4) zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej środków 

majątkowych Gminy Dobromierz. 

5) powołania komisji w celu odbioru końcowego prac budowlanych wykonywanych w 

ramach zadania pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina 

Dobromierz – I Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy, Gniewkowie i 

Dzierzkowie”, realizowanego na podstawie umowy nr 90.2017 z dnia 12 lipca 2017 r. 

6) powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania 

„Zapewnienie uczniom przewozu do placówek oświatowych na terenie gminy 

Dobromierz w okresie od 2 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. przez zakup biletów 

miesięcznych”. 

7) powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania 

„Rozbudowa kanalizacji i wodociągu w Dobromierzu”. 

8) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy 

Dobromierz z zakresu kultury fizycznej oraz organizowania festiwali, przeglądów i 

spektakli: teatralnych, literackich, muzycznych i filmowych w 2019 roku. 
 

Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1) 10 grudnia br. w uroczystym otwarciu hali sportowo-edukacyjnej przy Szkole 

Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jaworzynie Śląskiej. 

2) 11 grudnia br. w posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO Województwa 

Dolnośląskiego we Wrocławiu. 

3) 15 grudnia br. w Spotkaniu Opłatkowym strażaków Gminy Dobromierz. 

4) 16 grudnia br. w II Jarmarku Bożonarodzeniowym w świetlicy wiejskiej w Roztoce. 

5) 17 grudnia br. w posiedzeniu Komitetu Sterującego Aglomeracji Wałbrzyskiej w 

Wałbrzychu. 

6) 19 grudnia br. w spotkaniu świątecznym zorganizowanym przez Wójt Gminy Świdnica 

Teresę Mazurek. 

7) 19 grudnia br. w XIX edycji Gali Bożonarodzeniowej „Bożonarodzeniowe Smaki 

Niepodległej” w Świdnicy. 

 

W ramach bieżących zadań:   

1) ogłoszono zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych 

których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Dobromierz. 

2) 11 grudnia odebrano budowę sieci kanalizacji w Czernicy, Gniewowie i Dzierzkowie. 
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3) na konto gminy wpłynęło dofinansowanie do drogi Szymanów-Serwinów w kwocie 

334.610 zł oraz do sieci kanalizacji w Szymanowie w kwocie 1.989.021 zł. 

4) trwa budowa oczyszczalni ścieków w Czernicy. Gotowy jest ciąg technologiczny do 

przyjmowania ścieków z I części Aglomeracji Gniewków, czyli Czernicy, Gniewkowa 

i Dzierzkowa. 

5) trwają prace przy budowie chodnika przy ulicy Świdnickiej i Sportowej w Dobromierzu 

na odcinku około 0,7 km od skrzyżowania z drogą powiatową i ulicą św. Piotra i Pawła. 

6) trwają prace przy budowie centrum kulturalno-rekreacyjnego w Jugowej. Obecnie 

prowadzone są prace związane z położeniem warstwy styropianu na ścianach 

zewnętrznych i ociepleniem obiektu. 

7) zorganizowano XII Mikołajkowy Turniej Gier i Zabaw w hali sportowej w 

Dobromierzu. 

8) odbył się Otwarty Mikołajkowy Turniej Młodych Mistrzów. Młodzi sportowcy 

zaprezentowali takie dyscypliny jak: walki kalaki dzieci, walki kick-light mata, kata 

karate oraz układy taekwondo. 

9) odbył się I Mikołajkowy Turniej Siatkarski o puchar Wójta Gminy Dobromierz. 

10) w ramach środków funduszu sołeckiego zorganizowano imprezy Mikołajkowe. 

11) zamontowano świąteczne oświetlenie. 

12) w dniach od 20 grudnia br. do 23 stycznia 2019 r. można składać wnioski do 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla całych miejscowości 

Kłaczyna i Jaskulin. 

 

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

1) wynagrodzenia Wójta Gminy Dobromierz. 

2) przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobromierz z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. 

3) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2018. 

4) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

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

komunalnymi oraz wysokości tej opłaty.  
 

WÓJT 

                                                                                                     (-) Jerzy Ulbin 


