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Sprawozdanie 

z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 23 września do 4 listopada 2019 r. 

 

Wysoka Rado!  

Szanowni Państwo!  

Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu  

i gminnych jednostek organizacyjnych.  

 

 W okresie sprawozdawczym wydałem 21 zarządzeń w sprawie:  

1) powołania zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy występujących w 

Urzędzie Gminy Dobromierz. 

2) zmiany Zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów 

księgowych w Urzędzie Gminy Dobromierz. 

3) powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania „Remont dróg 

gminnych nr 112339D oraz 112341D w miejscowości Dobromierz”. 

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

przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu i 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 

5) powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ogłoszonym otwartym konkursie 

ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Dobromierz z zakresu wyłapywania, transportu i 

opieki nad bezpańskimi psami z terenu Gminy Dobromierz. 

6) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019. 

7) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 

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

106/3 o pow. 0,0885 ha, położonej w Dzierzkowie. 

9) zatwierdzenia nabywcy nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, działka nr 352/3 

o pow. 0,26 ha, położonej w Jugowej. 

10) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 7 listopada 2019 

r. II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w 

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

11) przeprowadzenia konsultacji Programu Współpracy Gminy Dobromierz z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2020 rok. 

12) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019. 

13) zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i określenia jej zadań oraz 

trybu pracy. 

14) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019. 

15) powołania Komisji ds. naboru na stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej, czynszów 

w Referacie Finansów, Planowania i Budżetu. 

16) 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 IV 

przetargu ustnego nieograniczonego. 

17) ustalenia ceny sprzedaży działek nr 371/4 o pow. 321 m2, nr 371/3 o pow. 239 m2, nr 371/2 o 

pow. 221 m2, nr 371/1 o pow. 209 m2 położonych w Dobromierzu, dla przeprowadzenia II 

przetargu ustnego nieograniczonego. 

18) zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy Dobromierz. 

19) ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Dobromierz. 

20) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019. 

21) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 3 grudnia 2019 

r. 

- IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem 

użytkowym, położonym w Jugowej 66, działka nr 206/4 o pow. 0,0039 ha, nr 265 o pow. 0,0500 

ha,- II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki: nr 371/4 o pow. 321 m2, nr 

371/3 o pow. 239 m2, nr 371/ 2 o pow.221m2,  nr 371/ 1 o pow.209 m2. 
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Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1) 26 września br. w uroczystym otwarciu budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych 

parametrach charakterystyki energetycznej w Strzegomiu. 

2) 27 września br. w III Sudeckim Kongresie Samorządowym w Lądku- Zdrój. 

3) 28 września br. w XII Festiwalu Tradycji Dolnego Śląska w Wałbrzychu. 

4) 30 września w konferencji pn. „Rozwój terytorialny 2020+” w Ślęzy. 

5) 3 października br. w konferencji  pn. „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich” we 

Wrocławiu. 

6) 4 października br. w otwarciu ulicy Kamienieckiej w Wałbrzychu. 

7) 5 października br. w uroczystym rozpoczęciu nowego rok akademickiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku w Dobromierzu. 

8) 7 października br. w Dolnośląskim Forum Gospodarczym w Świdnicy. 

9) 7 października br. w Walnym Zgromadzeniu Sygnatariuszy Sudety 2030 w Jaworze.  

10) 11 października br. w obchodach Dni Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w 

Dobromierzu, Roztoce i Gniewkowie. 

11) 12 października br. w imprezie sportowej pn. "2. Aryzta Półmaraton Strzegom" w Strzegomiu. 

12) 18 października br. w uroczystości pasowania na przedszkolaka w Roztoce. 

13) 20 października br. w warsztatach pszczelarskich pn. „Sekretne życie pszczół” w Gniewkowie. 

14) 25 października br. w konferencji pn. „Wyjść z cienia – Rodzina w pełnym blasku” w Świdnicy. 

 

W ramach bieżących zadań:   

1) 26 września br. podpisano umowę na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i 

Jugowej. 

2) zakończono cykl zebrań wiejskich w sprawie funduszu sołeckiego. 

3) w ramach środków z funduszu sołeckiego zakupiono meble kuchenne do świetlicy wiejskiej w 

Jaskulinie oraz okap kuchenny do świetlicy wiejskiej w Kłaczynie. 

4) doposażono w nowe urządzenia place zabaw w Borowie i w Kłaczynie. 

5) 3 października br. po raz drugi odbyły się biegi przełajowe połączone ze sztafetą w Roztoce. 

6) zorganizowano warsztaty florystyczne w świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie. 

7) 19 października br. odbyły się zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dobromierzu. 

8)  ogłoszono przetarg na przebudowę zjazdu z drogi krajowej nr 34 km 5+234, dz nr 208 na 

działkę nr 136 obr. Jaskulin. 

9) ogłoszono zapytanie ofertowe na dostawę oleju opałowego lekkiego zgodnego z Polską Normą 

PN-C-96024:2011, do kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w 

Gniewkowie. 

10) ogłoszono zapytanie ofertowe na dostawę oleju opałowego lekkiego zgodnie z Polską Normą 

PN-C-96024:2011 do kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w 

Roztoce. 

11) ogłoszono zapytanie ofertowe na dowóz uczniów i uczennic do miejscowości przez nich 

zamieszkałych po odbytych zajęciach w ramach projektu ,,Rozwój edukacji na terenie Gminy 

Dobromierz". 

12) ogłoszono II przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Pietrzykowie - 

sprzedaż działki nr 78/4 o pow. 0,1194 ha. 

13) zorganizowana została zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz sprzętu 

AGD/RTV, pochodzących z gospodarstw domowych.  

14) zakończono wykaszanie brzegów rzek Strzegomka i Nysa Szalona w Roztoce i Dzierzkowie. 

15) rozpoczęto przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pietrzykowe. 

16) zakończono remont drogi przy ul. Spacerowej w Roztoce. 

17) podpisano umowę na remont drogi gminnej ul. Świdnicka w Dobromierzu. 

18) trwają uzgodnienia dotyczące przebiegu sieci kanalizacji w Borowie i Roztoce. 

19) podpisano umowę porozumienia z Nadleśnictwem Jawor na przebudowę zjazdu z drogi 

krajowej w Jaskulinie. 
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20) ogłoszono nabór wniosków dla rolników na składanie deklaracji w ramach inwentaryzacji folii 

rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. 

 

Do realizacji przyjęto uchwały z XII i XIII sesji Rady Gminy Dobromierz w sprawie:   

1) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 

2) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019. 

3) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 

4) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019. 

5) aktualizacji obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Gniewków. 

6) zmieniająca uchwałę w sprawie 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”. 

 

 

                   WÓJT 

(-) Jerzy Ulbin 


