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Sprawozdanie 

z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 24 stycznia do 18 lutego 2019 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 ds. naboru na stanowisko urzędnicze ds. zagospodarowania 

przestrzennego w Referacie Budownictwa i Rolnictwa. 

2) określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobromierz na rok szkolny 

2019/2020. 

3) określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Dobromierz na rok szkolny 2019/2020. 

4) ustalenia ceny sprzedaży dla działki nr 230 o pow. 0,82 ha położonej w Szymanowie, 

dla przeprowadzenia II przetargu ustnego ograniczonego. 

5) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019. 

6) powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

7) powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania 

„Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego we wsi Szymanów”. 

8) zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy 

Dobromierz. 

9) powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w 

Dobromierzu. 

10) powołania Komisji Stypendialnej i określenia jej zadań oraz trybu pracy. 

11) zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym 

dla głównego najemcy. 

12) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 4 marca 

2019 r. II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki rolnej, nr 230 o pow. 

0,82 ha, położonej w Szymanowie, w dniu 11 marca 2019 r. I przetargu ustnego 

nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, 

położonym w Jugowej 66, działka nr 206/4 o pow. 0,0039 ha, nr 265 o pow. 0,0500 ha. 

 

Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1) 25 stycznia br. w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Dolnośląską Radę 

Wojewódzką NSZZ RI SOLIDARNOŚĆ w Wieśnicy. 

2) 26 stycznia br. w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez radnych, sołtysa i radę 

sołecką z Dobromierza. 

3) 30 stycznia br. w spotkaniu grupy organizacyjnej odnośnie Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku w Dobromierzu. 
4) w okresie od 4 do 18 lutego br. w zebraniach wiejskich w sprawie wyboru sołtysów  i 

rad sołeckich w gminie Dobromierz. 

5) 15 lutego br. w Dolnośląskim Konwencie Samorządowców „Pociąg do przyszłości” w 

Lubinie. 
 

W ramach bieżących zadań:   

1) w wyniku pozytywnie ocenionego wniosku pn. Rozwój edukacji na terenie Gminy 

Dobromierz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
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Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Gmina Dobromierz otrzyma ponad 1,3 mln zł 

dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

2) w wyniku pozytywnie ocenionego wniosku, gmina otrzymała decyzję o uzyskaniu 

dofinansowania bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach projektu 

,,Lokalny Animator Sportu – edycja 2019”, organizowanych na kompleksie boisk 

sportowych Orlik w Roztoce. 

3) 4 lutego br. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w 

Dobromierzu spotkali się liderzy i przedstawiciele samorządów wchodzących w skład 

Aglomeracji Wałbrzyskiej.  

4) podpisana została z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego umowa 

na budowę centrum kulturalno-rekreacyjnego w Szymanowie.  

5) przygotowano podatkowe decyzje wymiarowe na rok 2019. 

6) przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego. 

7) w okresie ferii zimowych Gmina Dobromierz wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury, 

Sportu i Rekreacji, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz szkołami 

podstawowymi przygotowała dla dzieci i młodzieży wiele atrakcji. Były to m. in. 

wycieczki do kina, do ZOO, do parku trampolin, a także wyjazd na obóz taneczny. W 

świetlicach wiejskich i halach sportowych prowadzone były zajęcia sportowe i 

artystyczne. 

8) trwają prace przy budowie oczyszczalni ścieków w Czernicy. Wybudowano dodatkowe 

fundamenty pod zbiorniki bioreaktora z II etapu budowy oczyszczalni. 

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

10) przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie II etapu kanalizacji w Aglomeracji 

Gniewków – Roztoka, Borów, Jugowa.  

11) rozpoczęto budowę kanalizacji przy ul. Zielonej i Podgórnej w Dobromierzu. 

12) trwają prace związane z rozliczeniem projektów unijnych realizowanych w ubiegłym 

roku. 

13) podpisana została umowa na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w Czernicy, 

Gniewkowie i Dzierzkowie. 

14) ogłoszono przetarg na Budowę centrum kulturalno – rekreacyjnego we wsi Szymanów. 

15) ogłoszono zapytanie ofertowe na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży 

w wieku 7-16 lat w nadmorskiej miejscowości Międzywodzie lub Rewal. 

 

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

1) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji 

Rady na 2019 rok. 

2) przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części 

Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030”. 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności 

za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich 

pobierania. 

4) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie 

pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 

żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019 – 2023. 

5) określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej udzielone w 

formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla 

osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019 – 2023. 
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6) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy Dobromierz na 2019 rok. 

7) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu 

Roztoka dla części 1A. 

8) nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa-Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

do zasobu Gminy Dobromierz działki nr 149/8 o pow. 0,30 ha, położonej w  obrębie 

wsi Pietrzyków. 

9) nieodpłatnego przeniesienia na mienie Gminy Dobromierz prawa użytkowania 

wieczystego udziałów w działce nr 675/8 o pow. 0,2247 ha, położonej w Roztoce. 

10) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019. 

11) ustalenia diet dla radnych i sołtysów Gminy Dobromierz. 

12) wskazania osób właściwych do wykonania czynności z zakresu ustalenia warunków 

podróży służbowych Przewodniczącego Rady Gminy Dobromierz. 

13) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu i nadania jej statutu. 
 
 
 

      WÓJT 

(-) Jerzy Ulbin 


