
Sprawozdanie 

z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 19 lutego do 25 marca 2019 r. 

 

Wysoka Rado!  

Szanowni Państwo!  

Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu  

i gminnych jednostek organizacyjnych.  

 

W okresie sprawozdawczym wydałem 15 zarządzeń w sprawie:  

1) zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy 

Dobromierz. 

2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

3) powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania „Zakup 

ciągnika o mocy min. 130 KM”. 

4) zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy 

Dobromierz. 

5) powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania „Zakup 

wozu asenizacyjnego o pojemności 10 000 l”. 

6) zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy 

Dobromierz. 

7) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia I ustnego przetargu 

nieograniczonego na sprzedaż ciągnika rolniczego marki Fendt model serii Favorit 600 

LSA. 

8) odwołania członka Zespołu interdyscyplinarnego. 

9) zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego. 

10)  zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019. 

11)  zatwierdzenia nabywcy nieruchomości rolnej, działka nr 230 o powierzchni 0,82 ha, 

położonej w Szymanowie, zbytej w trybie ogłoszonego II przetargu ustnego ograniczonego. 

12) zatwierdzenia nabywcy ½ udziału w nieruchomościach gruntowych, działka nr 185/2, nr 

184/3, nr 184/4, położonych w Roztoce, zbywanych w trybie bezprzetargowym na rzecz 

współwłaściciela. 

13)  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków 

przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż ciągnika rolniczego 

marki Fendt model serii Favorit 600 LSA 

14) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia II ustnego 

przetargu nieograniczonego na sprzedaż ciągnika rolniczego marki Fendt model 

Turbomatic Favorit 612 LSA. 

15) powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania                    

„Zakup ciągnika o mocy min. 120 KM”. 

 

Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1) 14  marca br. w posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020  

w Wałbrzychu. 

2) 22 marca br. w Walnym Zebraniu Członków  Stowarzyszenia  Lokalnej Grupy Działania 

„Szlakiem Granitu” organizowanym w Morawie. 

3) 23 marca br. w uroczystości 15-lecia ustanowienia Diecezji Świdnickiej. 

4)  25 marca br. w seminarium pn. „Opracowania planistyczne i konserwatorskie w procesie 

rewitalizacji” w Wałbrzychu.  

 

W ramach bieżących zadań:   

1) 19 lutego br. odbyła się narada sołtysów. 

2) ogłoszono  zapytanie ofertowe na wykonanie map do celów projektowych dla zadania 

inwestycyjnego pn. ,,Budowa wodociągu w Pietrzykowie”. 

3) od 1 marca, po zimowej przerwie, wznowiono działalność kompleksu boisk Orlik w 

Roztoce. 



4) 2 marca przy Szkole Podstawowej w Roztoce odbyła się VII edycja Biegu Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych "Tropem Wilczym". 

5) 5 marca 2019 r. odbyła się III Młodzieżowa Sesja Rady Gminy w Szkole Podstawowej w 

Roztoce. 

6) odbyły się zebrania wspólnot mieszkaniowych. 

7) ogłoszono przetarg na zakup wozu asenizacyjnego o pojemności 10 000 l. 

8) 15 marca  2019 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, 

odbyła się inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dobromierzu. 

9) 15 marca br. Urząd Gminy Dobromierz odwiedził senator RP Aleksander Szwed. 

10) 18 marca br. odbyły się badania mammograficzne w Dobromierzu. 

11) ogłoszono zapytanie ofertowe "Przygotowanie i dostawa we wskazanym terminie paczek 

żywnościowych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Dobromierzu". 

12) 20 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu odbył się 

Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej pn. Młodzież zapobiega pożarom. 

13) 21 marca br. odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Dobromierz oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu 

Jugowa i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie wsi 

Bronów. 

14) ogłoszono przetarg na zakup ciągnika o mocy min. 120 KM. 

15) rozpoczęto budowę przyłączy kanalizacji do sieci w Czernicy, Gniewkowie, Dzierzkowie. 

16) trwają prace przy budowie chodnika przy ul. Świdnickiej w Dobromierzu. 

17) trwają prace końcowe przy budowie oczyszczalni ścieków w Czernicy. 

18) został złożony wniosek o dofinansowanie II etapu kanalizacji w Aglomeracji Gniewków – 

miejscowości Roztoka, Borów, Jugowa. 

19) trwają prace przy budowie kanalizacji w Dobromierzu przy ul. Zielonej i Podgórnej. 

20) trwają prace przy budowie hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie. 

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

22) została podpisana umowa na budowę centrum kulturalno-sportowego w Szymanowie. 

23) rozpoczęto prace pielęgnacyjne i porządkowe oraz dokonano wiosennych nasadzeń kwiatów 

na terenie gminy. 

24) dokonano korekty drzew w centrum Dobromierza. 

 

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

1) 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. 

2) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Dobromierz w roku 2019. 

3) nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa-Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do 

zasobu Gminy Dobromierz działki nr 149/8 o pow. 0,03 ha, położonej w  obrębie wsi 

Pietrzyków 

4) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu w obrębie Pietrzyków. 

5) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019. 

6) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 

7) inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 

8) wprowadzenia opłaty targowej. 

 

WÓJT 

      (-) Jerzy Ulbin 


