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Sprawozdanie 

z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 20 grudnia 2018 r. do 23 stycznia 2019 r. 

 

Wysoka Rado!  

Szanowni Państwo!  

Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu  

i gminnych jednostek organizacyjnych.  

 

W okresie sprawozdawczym wydałem 17 zarządzeń w sprawie:  

1) powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania 

„Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie”. 

2) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 15 

stycznia 2019 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 

przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną położonych w Dobromierzu przy ulicy 

Podgórnej, działka nr: 91/56 o pow. 0,1245 ha, 91/57 o pow. 0,1200 ha. 

3) ustalenia planu kontroli zarządczej na 2019 r. podległych i nadzorowanych przez Wójta 

Gminy Dobromierz jednostek organizacyjnych gminy oraz jednostek korzystających z 

dotacji w zakresie rozliczenia finansowego tych dotacji. 

4) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2018. 

5) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2018. 

6) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 

7) zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku 2019 

przejściowego deficytu budżetowego. 

8) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków - GOPS. 

9) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków – SP w 

Roztoce. 

10) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków – SP w 

Gniewkowie. 

11) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków – SP w 

Dobromierzu. 

12) zatwierdzenia nabywcy działek rolnych nr 23/3 o pow. 0,30 ha i nr 23/4 o pow. 0,08 ha, 

położonych w Bronowie. 

13) zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Wnioskowej ds. rozpatrywania 

wniosków na program ułatwiania spłaty zadłużenia za czynsz w lokalach gminnych oraz 

za pobór wody i odprowadzanie ścieków, osobom będącym w trudnej sytuacji 

materialnej i życiowej. 

14) ustalenia stawek opłat za wywóz nieczystości płynnych oraz za korzystanie z 

przydomowych oczyszczalni ścieków przy budynkach stanowiących mieszkaniowy 

zasób gminy Dobromierz w 2019 r. 

15) zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu pracowników Urzędu Gminy 

Dobromierz do stałej współpracy i kontaktów z Sołectwami Gminy Dobromierz oraz 

ustalenia zakresu ich zadań. 

16) przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Dobromierz. 

17) powołania komisji do oceny i rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego pod 

nazwą ,,Popularyzacja kultury fizycznej i sportu, organizowanie festiwali, przeglądów 

i spektakli: teatralnych, literackich, muzycznych i filmowych wśród mieszkańców 

Gminy Dobromierz w 2019 roku” zgłoszonych w konkursie ogłoszonym w dniu 14 

grudnia 2018 r. 
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Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1) 20 grudnia 2018 r. w Jasełkach organizowanych przez Szkołę Podstawową  w 

Dobromierzu. 

2) 20 grudnia 2018 r. w Spotkaniu Opłatkowym Gminy Marcinowice. 

3) 21 grudnia 2018 r. w przedświątecznym spotkaniu opłatkowym  organizowanym przez 

Biskupa Świdnickiego JE ks. Bp. Ignacego Deca. 

4) 27 grudnia 2018 r. w Spotkaniu Noworocznym organizowanym przez Gminę Strzegom. 

5) 11 stycznia br. w Spotkaniu Noworocznym organizowanym przez Prezydenta 

Wałbrzycha. 

6) 14 stycznia br. w spotkaniu konsultacyjnym projektu Krajowej Strategii Rozwoju 

Regionalnego 2030 we Wrocławiu. 

7) 15 stycznia br. w rocznej odprawie podsumowującej wyniki pracy dobromierskiego 

Posterunku Policji. 

8) 18 i 19 stycznia br. w spotkaniach z delegacją Gminy Solina i sołectwa Myczków, w 

tym spotkaniu opłatkowym w Kłaczynie. 

9) 19 stycznia br. w spotkaniu integracyjnym zorganizowanym przez Zespół 

Folklorystyczny Dobromierzanie. 

10) 23 stycznia br. w posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020. 

 

W ramach bieżących zadań:   

1) zakończono remont mieszkania komunalnego Kłaczyna 86/1. 

2) ze środków funduszu sołeckiego zakupiono ławki, huśtawkę i kosz na śmieci do 

Dzierzkowa,  karuzelę do Czernicy, a także kostkę, zestaw zabawowy dla dzieci, ławki, 

siatkę ogrodzeniową i kosiarkę do Pietrzykowa.  

3) 28 grudnia 2018 r. zorganizowano Spotkanie Noworoczne, podczas którego miały 

miejsce podsumowania samorządowych dokonań i podziękowania za wspólną pracę w 

minionym roku oraz przedstawienia planów na przyszłość.  

4) od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy, usługi darmowych porad 

prawnych są świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest 

w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

5) 4 stycznia br. odbył się VIII Koncert Kolęd i Pastorałek, organizowany przez Parafię 

pw. św. Michała Archanioła w Dobromierzu, Gminę Dobromierz oraz Gminny Ośrodek 

Kultury, Sportu i Rekreacji.  

6) trwa budowa oczyszczalni ścieków w Czernicy. 

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

8) trwają prace nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie II etapu kanalizacji w 

Aglomeracji Gniewków – Roztoka, Borów, Jugowa. 

9) trwają prace związane z rozliczeniem projektów unijnych – budowa kanalizacji w 

Aglomeracji Gniewków i termomodernizacji budynku GOKSiR. 

10) trwają prace przygotowawcze do zlecenia map do celów projektowych oraz projektu 

wodociągu dla Pietrzykowa. 

11) zamontowano pompownie wody w Jaskulinie. Sprawy formalne są w trakcie 

uzgadniania. 

12) rozstrzygnięto przetarg na budowę przyłączy kanalizacyjnych w Czernicy, Gniewkowie 

i Dzierzkowie. 

13) doręczane są zawiadomienia o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ulotki nt. programu Czyste Powietrze prowadzonego przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. 

14) na bieżąco prowadzone są prace związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych.   
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15) 13 stycznia br. w Roztoce po raz kolejny zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 

Sztab został utworzony przez Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w 

Roztoce, przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji oraz 

pozostałymi placówkami oświatowymi z Gminy Dobromierz. 

16) w sołectwach organizowane są spotkania opłatkowe. 

17) Gmina Dobromierz wspólnie z gminami z terenu Aglomeracji Wałbrzyskiej przystąpiła 

do przygotowania wspólnego wniosku o dotację ze środków Unii Europejskiej na 

wymianę kotłów opalanych paliwem stałym (np. koks, węgiel, ekogroszek) na bardziej 

przyjazne środowisku źródła ciepła. 

18) gmina wraz z GOKSiR, GOPS i szkołami podstawowymi przygotowała dla uczniów 

atrakcyjną ofertę zajęć na ferie zimowe, które rozpoczną się 28 stycznia 2019 r. 

 

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

1) przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 

2) budżetu Gminy Dobromierz na rok 2019. 

3) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2018. 

4) ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018. 

 

 

       WÓJT 

(-) Jerzy Ulbin 


