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Sprawozdanie 

z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 28 sierpnia do 23 września 2019 r. 

 

Wysoka Rado!  

Szanowni Państwo!  

Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu  

i gminnych jednostek organizacyjnych.  

 

 W okresie sprawozdawczym wydałem 13 zarządzeń w sprawie:  

1) przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobromierz za I półrocze 

2019 roku. 

2) wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy 

w Dobromierzu w przypadku jego nieobecności. 

3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

4) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019. 

5) zasad i terminów przyjmowania wniosków do projektu budżetu na 2020 rok oraz zakresu i 

szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 

6) powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania Usługi 

merytoryczne w zakresie zarządzania projektem, rozliczanie i inspekcja robót w ramach zadania 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz – II Etap, 

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

7) zatwierdzenia nabywcy nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, działka nr 

355/42 o pow. 0,0982 ha, położonej w Dobromierzu. 

8) zatwierdzenia nabywcy nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, działka nr 

355/31 o pow. 0,1109 ha, położonej w Dobromierzu. 

9) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 16 września 

2019 r. II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki  nr 91/51 o pow. 0,1153 ha 

położonej w Dobromierzu przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną. 

10) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 24 września 

2019 r. 

- I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 106/3 o pow. 0,0885 ha położonej 

w Dzierzkowie przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

- I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudownej budynkiem 

użytkowym (podziemne urządzenia wodociągowe), działka nr 352/3 o pow. 0,26 ha, położona 

w Jugowej. 

11) ustalenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób 

Gminy Dobromierz. 

12) powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania dla zadania „Pietrzyków – 

droga dojazdowa do gruntów rolnych”. 

13) ustalenia ceny sprzedaży działki nr 78/4 o pow. 0,1194 ha, położonej w Pietrzykowie, dla 

przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego. 

 

Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1) 31 sierpnia br. w Dożynkach Gminnych w Dobromierzu. 

2) 5 września br. w zebraniu wiejskim w Jaskulinie. 

3) 11 września br. w Debacie Programowej Okręgu Wałbrzyskiego „Prawo i Sprawiedliwość dla 

południa Dolnego Śląska” w Wałbrzychu w moim imieniu uczestniczył  zastępca wójta Edward 

Krumplewski. 

4) 12 września br. w obchodach 50-lecia działalności Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie w 

moim imieniu uczestniczył zastępca wójta Edward Krumplewski oraz sekretarz Monika 

Borysewicz. 

5) 14 września br. w dniu otwartym Zamku w Roztoce w moim imieniu uczestniczył zastępca 

wójta Edward Krumplewski oraz sekretarz Monika Borysewicz. 

6) 16 września br. w posiedzeniu Komitetu Sterującego Aglomeracji Wałbrzyskiej w Wałbrzychu 

w moim imieniu uczestniczył zastępca wójta Edward Krumplewski. 

7) 19 września br. w Dolnośląskim Sejmiku Klimatycznym w Miliczu w moim imieniu 

uczestniczył zastępca wójta Edward Krumplewski. 
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W ramach bieżących zadań:   

1) 31 sierpnia br. odbyły się Dożynki Gminne w Dobromierzu. 

2) trwają pracę polegające na wykoszeniu brzegów rzeki Nysa Szalona w Roztoce. 

3) trwa rozliczenie dotacji unijnej termomodernizacji budynku GOKSiR w Dobromierzu. IPAW 

zaakceptował kolejny wniosek o płatność.  

4) trwa cykl zebrań wiejskich w sprawie funduszu sołeckiego. 

5) ogłoszono zapytanie ofertowe na prowadzenie szkoleń mających na celu podniesienie 

kwalifikacji zawodowych nauczycieli w ramach projektu „Rozwój edukacji na terenie Gminy 

Dobromierz”. 

6) ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie (opracowanie i wydruk) materiałów promujących 

realizowany przez Zamawiającego projekt pn. „Rozwój edukacji na terenie Gminy Dobromierz”. 

7) ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie remontu mieszkania mającego pełnić rolę 

mieszkania chronionego zgodnie z działaniem 4.7 Programu kompleksowego wsparcia dla 

rodzin „Za życiem”. 

8) ogłoszono przetarg na usługi merytoryczne w zakresie zarządzania projektem, rozliczenie i 

inspekcja robót w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, 

Gmina Dobromierz - II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej. 

9) ogłoszono zapytanie ofertowe na realizację kontraktu pn. ,,Działania informacyjno-promocyjne” 

będącego częścią projektu pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina 

Dobromierz - II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej”, 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 

na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 4.2.4 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT 

Aglomeracji Wałbrzyskiej. 

10) ogłoszono zapytanie ofertowe na  zamówienia obejmujące realizację zajęć logopedycznych i 

zajęć z zakresu doradztwa zawodowego pn. „Rozwój edukacji na terenie Gminy Dobromierz” w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 

ich dostawę na miejsca wskazane przez Zamawiającego, tj. szkoły podstawowe na terenie Gminy 

Dobromierz. 

11) ogłoszono przetarg na remont drogi w Pietrzykowie – droga dojazdowa do gruntów rolnych 

zadanie dofinansowane w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na 

finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. 

12) ogłoszono przetarg na remont dróg gminnych nr 112339D oraz 112341D w miejscowości 

Dobromierz dofinansowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

13) ogłoszono I przetarg na sprzedaż działek położonych w Dobromierzu 

- sprzedaż działki nr 371/4 o pow. 321 m2 

- sprzedaż działki nr 371/3 o pow. 239 m2 

      - sprzedaż działki nr 371/ 2 o pow.221m2 

       - sprzedaż działki nr 371/ 1 o pow.209 m2 

 

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

1) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe 

warunki przyznawania stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za 

warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i 

godziny doraźnych zastępstw, a także dodatku mieszkaniowego, nauczycielom zatrudnionym 

w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobromierz. 

2) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019. 

3) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 

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

zabytku. 

 

 

        WÓJT 

(-) Jerzy Ulbin 


