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Sprawozdanie 

z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 15 kwietnia do 27 maja 2019 r. 

 

Wysoka Rado!  

Szanowni Państwo!  

Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu  

i gminnych jednostek organizacyjnych.  

 

W okresie sprawozdawczym wydałem 19 zarządzeń w sprawie:  

1) powołania komisji w celu odbioru końcowego prac budowlanych wykonywanych w ramach 

zadania pn.: ,,Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czernica, Gmina Dobromierz, 

I Etap”, realizowanego na podstawie umowy nr 103.2018 z dnia 28 maja 2018 r. 

2) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019. 

3) powołania komisji w celu odbioru końcowego prac budowlanych wykonywanych 

w ramach zadania pn.: ,,Budowa centrum kulturalno–rekreacyjnego w miejscowości 

Jugowa, Gmina Dobromierz – stan surowy zamknięty wraz z zagospodarowaniem terenu”, 

realizowanego na podstawie umowy nr 39.2018 z dnia 20 lutego 2018 r. 

4) powołania komisji w celu odbioru końcowego prac budowlanych wykonywanych 

w ramach zadania pn.: ,,Budowa centrum kulturalno–rekreacyjnego we wsi Jugowa, Gmina 

Dobromierz – II Etap”, realizowanego na podstawie umowy nr 156.2018 z dnia 21 sierpnia 

2018 r. 

5) ustalenia wysokości stypendium szkolnego w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2019  r. 

oraz warunków jego realizacji. 

6) ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

maksymalnych kwot dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które 

dofinansowanie jest przyznawane w roku 2019. 

7) powołania komisji w celu odbioru końcowego prac budowlanych wykonywanych w ramach 

zadania pn.: ,,Budowa hali sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w 

Gniewkowie”, realizowanego na podstawie umowy nr 409.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r., 

oraz aneksu nr 1 z dnia 18 marca 2019 r. 

8) przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Dobromierz za rok 2018. 

9) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji 

w Dobromierzu za 2018 rok. 

10) zasad korzystania ze środków transportowych gminy przez gminne jednostki 

organizacyjne. 

11) szczególnych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu „Budowa 

centrum kulturalno–rekreacyjnego we wsi Szymanów” w ramach działania „Podstawowe 

usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014- 2020. 

12) wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie 

przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do 

Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 

13) przeznaczenia do wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących mienie Gminy 

Dobromierz, ustalenia warunków i powołania komisji do przeprowadzenia 

w dniu 7 czerwca 2019 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę: 

− działki nr 97/7 o pow. 1,03 ha, nr 94/3 o pow. 3,40 ha, 34 o pow. 1,09 ha, obręb 

Dobromierz, 

− działki nr 176/1 o pow, 1,44 ha, 176/2 o pow. 2,50 ha, obręb Czernica, 

− działki nr 230/3 o pow, 1,37 ha, 137/2 o pow. 1,37 ha, obręb Pietrzyków 

− działki nr 359/2 o pow. 1,1665 ha, obręb Szymanów. 
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14) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 30 maja 

2019 r. II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 

budynkiem użytkowym (dawna świetlica wiejska z przybudówką) położonego w Jugowej 

66 o łącznej powierzchni użytkowej 409, 47 m2, znajdującego się na działkach nr 206/4 o 

pow. 0,0039 ha i nr 265 o pow. 0,0500 ha. 

15) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 6 czerwca  

2019 r. II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości   przeznaczonych 

pod zabudowę jednorodzinną położonych w Dobromierzu, działka nr: 91/56 o pow. 0,1245 

ha, 91/57 o pow. 0,1200 ha. 

16) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019. 

17) zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów 

księgowych w Urzędzie Gminy Dobromierz. 

18) ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana 

Brzechwy w Dobromierzu. 

19) przedstawienia Raportu o stanie Gminy Dobromierz za 2018 rok. 

 

Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1) 17 kwietnia br. w VI Dolnośląskim Kongresie Samorządowym organizowanym przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. 

2) 24 kwietnia br. w Kongresie Małych i Średnich Miast „Europa małych Ojczyzn”                          

w Wałbrzychu. 

3) 25-26 kwietnia br. w XXXIII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich 

Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie. 

4) 27 kwietnia br. w 5-rocznicy powstania Koła Gospodyń Wiejskich w Kłaczynie. 

5) 10 maja br. w Konferencji szkoleniowej pt. „Jak rozmawiać i uczyć o Unii Europejskiej?” 

w Wałbrzychu. 

6) 14 maja br. w Oddziałowej Konferencji Delegatów ZNP w Strzegomiu w moim imieniu 

uczestniczyła Sekretarz Monika Borysewicz. 

7) 16 maja br. w Dialogu Obywatelskim z komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, 

przedsiębiorczości i MŚP Komisji Europejskiej w Wałbrzychu. 

8) 17 maja br. w spotkaniu z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz planowanej drogi wewnętrznej 

(działka nr 326/19) w Dobromierzu. 

9) 17 maja br. w Gali Finałowej Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego „Gwiazdy 

Biznesu 2019” w Wałbrzychu. 

10) 19 maja br. w rywalizacji sportowej w tenisie stołowym  „ II Memoriale Pawła Korusa”  w 

kategorii VIP w Bolkowie. 

11) 23 maja br. w uroczystości wręczenia promes na dofinasowanie zakupu samochodów dla 

Ochotniczych Straż Pożarnych z Dolnego Śląska we Wrocławiu. 

12)  23 maja br. w Gali z okazji 20-lecia Samorządu Powiatowego w Świdnicy. 

 

W ramach bieżących zadań:   

1) 24 kwietnia br. dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, wystartował  program ,,Umiem pływać”. 

2) 10 maja br. z okazji 15 lat Unii Europejskiej w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i 

Rekreacji w Dobromierzu otwarto wystawę, nt. inwestycji zrealizowanych przy udziale 

środków unijnych. 

3) 10 maja br. odbyły się zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dobromierzu. 

4) 11 maja br. na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Roztoce, odbyły się Gminne 

Zawody Sportowo-Pożarnicze. 

5) ze środków funduszu sołeckiego zakupiono huśtawki do Szymanowa i Czernicy oraz piłko 

chwyty do Borowa i Czernicy. 
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6) doposażono centrum kulturalno–rekreacyjne w Jugowej w zestaw nagłośnieniowy oraz 

projektor multimedialny wraz z ekranem. 

7) trwają prace obejmujące I etap budowy centrum kulturalno-rekreacyjnego w Szymanowie. 

8) do Gminy dostarczono ciągnik Zetor Forterra HSX130. 

9) do Urzędu Gminy wpływają wnioski o wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w 

miejscowościach Czernica, Gniewków, Dzierzków. 

10) zakończono budowę centrum kulturalno- rekreacyjnego w Jugowej. Trwają odbiory 

prowadzone przez organy zewnętrzne tj. Sanepid, Straż Pożarna, PINB. 

11) zakończono budowę  hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie. Trwają 

odbiory prowadzone przez organy zewnętrzne tj. Sanepid, Straż Pożarna, PINB. 

12) zakończono budowę  oczyszczalni ścieków w Czernicy. 

13) trwają prace końcowe przy budowie chodnika przy ul. Świdnickiej w Dobromierzu. 

14) ogłoszono zapytanie ofertowe na dostawę pompy głębinowej z płaszczem chłodzącym i 

kołnierzem przejściowym. 

15) ogłoszono zapytanie ofertowe na dostawę stołów i krzeseł do centrum kulturalno– 

rekreacyjnego we wsi Jugowa w związku z realizacją operacji w ramach poddziałania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

LEADER”. 

16) ogłoszono zapytanie ofertowe na zakup zjeżdżalni dmuchanej do centrum kulturalno– 

rekreacyjnego we wsi Jugowa w związku z realizacją operacji w ramach poddziałania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

LEADER”. 

17) ogłoszono zapytanie ofertowe na zakup samochodu serwisowego typu KOMBIVAN do 

obsługi sieci kanalizacji sanitarnej z funduszu utrzymania projektu PL0327. 

 

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

1) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Dobromierz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 

września 2019 r. 

2) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019. 
 

 

WÓJT (-) 

           Jerzy Ulbin 


