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Sprawozdanie 

z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 11 czerwca do 27 sierpnia 2019 r. 

 

Wysoka Rado!  

Szanowni Państwo!  

Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu i gminnych 

jednostek organizacyjnych.  

 

W okresie sprawozdawczym wydałem 30 zarządzeń w sprawie: 

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

zadania pn.: „Rozbudowa kanalizacji i wodociągu w Dobromierzu”, realizowanego na 

podstawie umowy nr 11.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. 

2) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dobromierz z 

zakresu kultury fizycznej oraz organizowania festiwali, przeglądów i spektakli: teatralnych, 

literackich, muzycznych i filmowych w 2019 roku. 

3) zakładowej normy zużycia paliwa dla samochodu marki Dacia Dokker numer rejestracyjny 

DSW 82875. 

4) zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zakładowej normy zużycia paliwa dla samochodu 

marki Dacia Dokker numer rejestracyjny WH61524. 

5) Ustalenia zakładowej normy zużycia paliwa dla ciągnika rolniczego marki ZETOR 

FORTERRA HSX 130 numer rejestracyjny DSW VN67. 

6) zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. 

Jana Brzechwy w Dobromierzu. 

7) powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w 

Dobromierzu. 

8) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019. 

9) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 

10) powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy 

na stopień nauczyciela mianowanego. 

11) powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy 

na stopień nauczyciela mianowanego. 

12) 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 13 czerwca  

2019 r. 

13) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 14 sierpnia 

2019 r. III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 

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

66 o łącznej powierzchni użytkowej 409, 47 m 2, znajdującego się na działkach nr 206/4 o 

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

14) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 12 sierpnia 

2019 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 

budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 116,80 m 2, o pow. zabudowy 149,00 m 2, 

działka nr 140/28, o pow. 0,0149 ha, położonego w Dobromierzu przy ulicy Cmentarnej. 

15) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 14 sierpnia 

2019 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

położonej w Pietrzykowie działka nr 78/4 o powierzchni 0,1194 ha. 

16) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 12 sierpnia 

2019 r. III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych 

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

ha oraz 91/57 o pow. 0,1200 ha. 
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17) zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym dla 

głównego najemcy. 

18) ustalenia „Regulaminu wykonywania i finansowania przedsięwzięcia polegającego na 

usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobromierz”. 

19) wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy lub 

finansowaniu terroryzmu”. 

20) aktualizacji dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy 

Dobromierz. 

21) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019. 

22) powołania Komisji ds. naboru na stanowisko urzędnicze ds. Rady Gminy w Biurze Rady 

Gminy. 

23) zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy 

Dobromierz. 

24) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019. 

25) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 3 

września 2019 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek 

przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną położonych w Dobromierzu.  

26) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 10 

września 2019 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż gruntów 

położonych w Kłaczynie, działka nr: 471/1 o pow. 0,30 ha; 472/1 o pow. 0,28 ha; 472/2 

o pow. 0,48 ha; 468/1 o pow. 0,70 ha. 

27) powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania „Kontrakt 

pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – II Etap, 

budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej”. 

28) zatwierdzenia nabywcy nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, 

działka nr 91/56 o pow. 0,1245 ha położnej w Dobromierzu. 

29) zatwierdzenia nabywcy nieruchomości zabudowanej pomieszczeniem gospodarczym, 

działka nr 140/28 o pow. 0,0149 ha w Dobromierzu. 

30) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019. 

 

Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1) 15 czerwca br. w IV Festynie Rodzinnym w Borowie. 

2) 1 lipca br. w Walnym Zgromadzeniu Sudety 2030 w Świdnicy. 

3) 6 lipca br. w uroczystym otwarciu Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego w Jugowej. 
4) 15 lipca br. w Uroczystej Akademii z okazji 100. rocznicy powstania polskiej Policji w 

Świdnicy. 

5) 18 lipca w uroczystym wręczeniu promes na dofinansowanie projektu w ramach konkursu 

„Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2019 roku w Ludwikowicach Kłodzkich. 

6) 6 sierpnia br. w konferencji „Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej” w Kamiennej Górze. 

7) 8 sierpnia br. w spotkaniu z okazji 11. rocznicy wojny rosyjsko-gruzińskiej w 

Wojanowicach. 

8) 9 sierpnia br. w Wieloetapowym Międzynarodowym Wyścigu Kolarskim „Dolny Śląsk 

Tour – Skoda Auto Sudety” w kategorii kobiety open i junior młodszy.  

9) 13 sierpnia br. w koncercie letnim oraz w uroczystym otwarciu nowej kładki nad Jeziorem 

Bystrzyckim. 

10) 23 sierpnia br. w Święcie Chleba i Piernika w Jaworze. 

11) 25 sierpnia br. w Dożynkach Gminy Świdnica w Pszennie. 
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W ramach bieżących zadań: 

1) Gmina Dobromierz otrzymała promesę w wysokości 165 tys. zł z budżetu województwa 

dolnośląskiego na realizację zadania obejmującego budowę drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych w Pietrzykowie na działce nr 148/19 oraz 151. 

2) 14 czerwca Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku zakończyli zajęcia realizowane  

w pierwszym semestrze. 

3) od 24 czerwca do 1 lipca br. dzieci z klas VI-VIII i gimnazjum przebywały na kolonii 

letniej w Międzywodziu, a od 22 do 29 czerwca br. dzieci w wieku  

7 - 12 lat w Rewalu. 

4) 4 lipca dwoje nauczycieli z placówek oświatowych z terenu gminy zdało egzamin na 

stopień nauczyciela mianowanego.  

5) Gmina Dobromierz zdobyła grant w wysokości 20 tys. zł netto na doposażenie placu 

zabaw w Kłaczynie. Jest to efekt pozytywnie ocenionego wniosku w ramach konkursu 

dobrosąsiedzkiego ,,WzMOCnij swoje otoczenie”, którego organizatorem są Polskie 

Sieci Elektroenergetyczne S.A. 

6) w wyniku rozstrzygnięcia konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi, Gmina Dobromierz 

otrzyma pomoc finansową w wysokości 30 tys. zł z budżetu Województwa 

Dolnośląskiego na zadanie obejmujące budowę zaplecza sanitarno-szatniowego w hali 

sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie 

wraz z zagospodarowaniem miejsc zielonych. 

7) powołana została Komisja, która szacuje szkody w gospodarstwach rolnych powstałych 

w wyniku suszy. 

8) zakończono prace przy budowie Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego w Jugowej  

i uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Złożony został wniosek o płatność. 

9) podpisano porozumienie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na 

realizację zadania pn. „Utrzymanie koryta rzeki Nysa Szalona w miejscowości Roztoka 

na terenie gminy Dobromierz”.  

10) podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze zapytania ofertowego na 

„Utrzymanie koryta rzeki Nysa Szalona w miejscowości Roztoka na terenie gminy 

Dobromierz”. Trwa wykaszanie brzegów rzeki. 

11) 15 lipca br. zakończono nabór wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest z 

terenu Gminy Dobromierz. 

12) złożono wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Dobromierz”. Dnia 13 sierpnia 2019 r. otrzymano 

zawiadomienie o przyznaniu dofinansowania w kwocie 11 370,00 zł. 

13) podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze zapytania ofertowego na 

realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 

Dobromierz” w wyniku której ma zostać zutylizowanych około 20-tu ton wyrobów 

zawierających azbest. Zakończono demontaż i utylizację odpadów zawierających 

azbest. 

14) 25 lipca br. odbyła się narada z sołtysami. 

15) odbyła się kontrola rzeczowo – finansowa na miejscu realizacji projektu budowy 

kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków – I etap. Kontrola bez uwag.  

19 sierpnia br. Gmina otrzymała płatność końcową. 

16) rozpoczęto rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków – podłączona jest cała 

Czernica, cały Gniewków, część Dzierzkowa.  

17) podpisano z Wykonawcą umowę na projekt sieci wodociągowej w miejscowości 

Pietrzyków. 

18) zakończono budowę chodnika przy ul. Świdnickiej i ul. Sportowej w Dobromierzu. 

Pozostało do wykonania oznakowanie i montaż barier. 
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19) ułożono kostkę pod wiatą w Pietrzykowie oraz zamontowano ławki.   

20) zakończono I etap prac przy budowie Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego w 

Szymanowie. 

21) w terminie od 1 do 31 sierpnia br. przyjmowane są wnioski o zwrot podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. 

22) przygotowano informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobromierz za I 

półrocze 2019 roku. 

23) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do 

świadczenia DOBRY START oraz w ramach programu Rodzina 500+. 
 

Do realizacji przyjęto uchwały z  IX  sesji i X nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Dobromierz 

w sprawie: 

1) udzielenia Wójtowi Gminy Dobromierz wotum zaufania. 

2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu Gminy Dobromierz za rok 2018. 

3) udzielenia Wójtowi Gminy Dobromierz absolutorium z wykonania budżetu Gminy za 

rok 2018. 

4) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

5) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli pracujących z 

grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. 

6) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019. 
 

 

 

WÓJT 

(-) Jerzy Ulbin 


