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Sprawozdanie 

z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 
tj. od 26 listopada do 16 grudnia 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) powołania komisji w celu odbioru końcowego prac budowlanych wykonywanych w ramach 

zadania pn.: ,,Pietrzyków – droga dojazdowa do gruntów rolnych”. 

2) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019. 

3) powołania Komisji ds. naboru na zastępstwo na stanowisko urzędnicze inspektora ds. 

inwestycji w Referacie Budownictwa i Rolnictwa. 

4) przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Dobromierz. 

5) powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania 

„Zapewnienie uczniom przewozu do placówek oświatowych na terenie gminy Dobromierz 

w okresie od 2 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. przez zakup biletów miesięcznych”. 

6) zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia 

kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu. 

7) wprowadzenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy Dobromierz. 

8) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019. 

9) powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania „Odbiór i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na 

terenie gminy Dobromierz w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.”. 

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

zadania pn.: ,,Remont dróg gminnych nr 112339D oraz 112341D w miejscowości 

Dobromierz”. 

 

Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1) 27 listopada br. w spotkaniu roboczym dotyczącym Programu Wykonawczego Inicjatywy 

Sudety 2030 w Świdnicy. 

2) 3 grudnia br. w uroczystości „Ślubowania i pasowania na ucznia” w Szkole Podstawowej w 

Gniewkowie.  

3) 5 grudnia br. w posiedzeniu Komitetu Monitorującego we Wrocławiu. 

4) 5- 6 grudnia br. w konferencji pt. „Program rozwoju sportu na Dolnym Śląsku – realizacja, 

wyzwania organizacyjne dla samorządów i organizacji pozarządowych” w Szklarskiej 

Porębie.  

5) 13 grudnia br. w posiedzeniu Komitetu Sterującego Aglomeracji Wałbrzyskiej w Czarnym 

Borze.  

 

W ramach bieżących zadań: 

1) ogłoszono zapytanie ofertowe na przedstawienie oferty cenowej na przedmiot zamówienia 

pn. „Przygotowanie i dostawa we wskazanym terminie paczek żywnościowych dla 

podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu”. 

2) Rozstrzygnięto przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dobromierz w okresie od 1 

stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 
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3) ogłoszono zapytanie ofertowe na przedstawienie oferty cenowej na realizację zamówienia 

pn.: "Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych 

na terenie Gminy Dobromierz w okresie od 02.01.2020 r. do 31.08.2020 r.". 

4) ogłoszono zapytanie ofertowe na przedstawienie oferty na realizację zamówienia pn.: 

Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych których ostatnim miejscem 

zameldowania jest Gmina Dobromierz. 

5) zakończono remont dróg na ul. Świdnickiej i Krótkiej w Dobromierzu. 

6) gmina otrzymała dofinansowanie do remontu drogi na ul. Świdnickiej w  Dobromierzu oraz 

przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pietrzykowie.  

7) w ramach środków z funduszu sołeckiego zorganizowano imprezy Mikołajkowe, 

wyremontowano drogę w Dzierzkowie, wyrównana została droga w Roztoce, Ochotnicza 

Straż Pożarna w Kłaczynie zakupiła wyciągarkę. 

8) zamontowano świąteczne oświetlenie. 

9) 7 grudnia br. odbył się II Mikołajkowy Turniej Siatkarski o puchar Wójta Gminy 

Dobromierz.  

10) 10 grudnia br. odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Gminy Dobromierz. 

11) 14 grudnia br. odbyły się zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dobromierzu. 

 

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

1) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019. 

2) ustalenia stawek podatku od nieruchomości. 

3) sprostowania błędu w uchwale w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie gminy Dobromierz. 

4) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym. 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności 

za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich 

pobierania. 

 

 

    

       WÓJT 

(-) Jerzy Ulbin 

 


