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Sprawozdanie 

z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 26 marca do 15 kwietnia 2019 r. 

 

Wysoka Rado!  

Szanowni Państwo!  

Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu  

i gminnych jednostek organizacyjnych.  

 

W okresie sprawozdawczym wydałem 10 zarządzeń w sprawie:  

1) zmiany rozkładu czasu pracy Urzędu Gminy Dobromierz w 2019 r. 

2) przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2018 rok. 

3) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019. 

4) wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 

5) powołania Komisji ds. naboru na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. sieci kanalizacyjnej 

w Referacie Budownictwa i Rolnictwa. 

6) nieopłatnego przeniesienia na mienie Gminy Dobromierz udziałów w użytkowaniu 

wieczystym działki nr 675/8 , położonej w Roztoce. 

7) powołania Komisji ds. naboru na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. sieci kanalizacyjnej 

w Referacie Budownictwa i Rolnictwa. 

8) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019. 

9) wykupu działki nr 357/1 o pow. 0,0661 ha, położonej w Szymanowie. 

10)  ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, działka nr 

265 o pow. 0,0500 ha i nr 206/4 o pow. 0,0039 ha, położonej w Jugowej, dla 

przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego. 

 

Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1) 28 marca br. w konferencji WSSE „INVEST-PARK” dla samorządowców w Wałbrzychu. 

2) 2 kwietnia br. w spotkaniu Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 

Świdnicy. 

3) 9 kwietnia br. w Walnym Zgromadzeniu Sygnatariuszy Deklaracji Sudeckiej  

i Porozumienia Sudety 2030 w Dobromierzu. 

 

W ramach bieżących zadań:   

1) zorganizowano zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon samochodowych 

oraz kompletnego sprzętu AGD/RTV, pochodzących z gospodarstw domowych. 

2) rozpoczęto prace przy budowie centrum kulturalno-rekreacyjnego w Szymanowie. 

3) trwają  prace przy budowie centrum kulturalno – rekreacyjnego w Jugowej. 

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

5) trwają prace przy budowie przyłączy kanalizacji do sieci w Czernicy, Gniewkowie, 

Dzierzkowie. 

6)  dobiega końca budowa oczyszczalni ścieków w Czernicy. 

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

8) ogłoszono zapytanie ofertowe na dostawę i montaż zestawu nagłośnieniowego do 

centrum kulturalno – rekreacyjnego we wsi Jugowa. 
9) ogłoszono zapytanie ofertowe na dostawę projektora multimedialnego wraz z ekranem do 

centrum kulturalno – rekreacyjnego we wsi Jugowa. 

10) ogłoszono zapytanie ofertowe na przewóz dzieci w wieku szkolnym do krytej pływalni 

Słowianka w Jaworze w ramach projektu powszechnej nauki pływania ,,Umiem 

pływać”. 
11) złożono wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych o dofinansowanie remontu dwóch 

dróg na terenie gminy (ul. Świdnicka w Dobromierzu oraz droga dojazdowa do Kopalni 

Granitu „Zimnik” w Czernicy). 

12) otwarte zostały oferty na przebudowę drogi ul. Spacerowa w Roztoce w ramach zadania pn.: 

“Modernizacja nawierzchni drogi ul. Spacerowa w Roztoce”. 
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13) rozstrzygnięto przetarg na zakup ciągnika o mocy min. 120 KM. 

14) 12 kwietnia br. odbyły się zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dobromierzu. 
 

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

1) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019. 

2) przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy 

podłączeń kanalizacyjnych na terenie objętym inwestycją pn. ,,Budowa kanalizacji 

sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – przyłącza kanalizacyjne”. 

3) wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. 

„Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na 

terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”. 

4) wykupu działki nr 357/1 o pow. 0,0661ha, położonej w Szymanowie. 

5) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku (Parafia Dobromierz). 

6) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku (Parafia Gniewków). 

 

 

 

WÓJT 

          (-) Jerzy Ulbin 

 

 

 


