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Sprawozdanie 

z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 
tj. od 17 grudnia 2019 r. do 27 stycznia 2020 r. 

 

Wysoka Rado!  

Szanowni Państwo!  

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

jednostek organizacyjnych.  

 

W okresie sprawozdawczym wydałem 25 zarządzeń w sprawie: 

1) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019. 

2) ustalenia planu kontroli zarządczej na 2020 r. podległych i nadzorowanych przez Wójta 

Gminy Dobromierz jednostek organizacyjnych gminy oraz jednostek korzystających z 

dotacji w zakresie rozliczenia finansowego tych dotacji. 

3) zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej Gminnej Komisji Likwidacyjnej 

środków majątkowych Gminy Dobromierz. 

4) wprowadzenia regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze. 

5) wprowadzenia regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania 

egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Dobromierz. 

6) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 

7) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019. 

8) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 

9) rozliczania płatności podatku VAT w Gminie Dobromierz oraz jednostkach 

organizacyjnych za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment). 

10) powołania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu. 

11) ustalenia stawek opłat za wywóz nieczystości płynnych oraz za korzystanie z 

przydomowych oczyszczalni ścieków przy budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób 

gminy Dobromierz w 2020 r. 

12) zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku 2020 

przejściowego deficytu budżetowego. 

13) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków – GOPS. 

14) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków – SP 

Roztoka. 

15) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków – SP 

Gniewków. 

16) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków – SP 

Dobromierz. 

17) zapewnienia napojów pracownikom Urzędu Gminy Dobromierz. 

18) zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, dostarczania odzieży 

roboczej oraz środków higieny osobistej. 

19) 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 2020 roku. 

20) wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Dobromierz mieszkania chronionego. 

21) zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym dla 

głównego najemcy. 

22) zatwierdzenia nabywców lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym dla 

głównego najemcy. 

23) zatwierdzenia nabywców lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym dla 

głównego najemcy. 

24) zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy 

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

przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego. 

 

Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1) 20 grudnia 2019 r. w spotkaniu opłatkowym  organizowanym przez Biskupa Świdnickiego 

JE ks. Bp. Ignacego Deca. 

2) 20 grudnia 2019 r. w spotkaniu dotyczącym prac przygotowawczych w kontekście budowy 

dróg ekspresowych S8 oraz S5 w Marcinowicach. 

3) 21 grudnia 2019 r. w spotkaniu opłatkowym ze strażakami z OSP z Gminy Dobromierz. 

4) 27 grudnia 2019 r. w Spotkaniu Noworocznym organizowanym przez Gminę Strzegom. 

5) 9 stycznia br. w Spotkaniu Noworocznym organizowanym przez Prezydenta Wałbrzycha. 

6) 10 stycznia br. w Spotkaniu Noworocznym organizowanym przez Gminę Marcinowice. 

7) 18 stycznia br. w spotkaniu opłatkowym organizowanym w Dobromierzu przez radnych, 

sołtysa oraz Radę Sołecką.  

8) 21 stycznia br. w spotkaniu podsumowującym wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju 2014 

– 2020 z perspektywą do 2023 roku w Strzegomiu.  

9) 22 stycznia br. w rocznej odprawie podsumowującej wyniki pracy dobromierskiego 

Posterunku Policji. 

10) 23 - 24 stycznia br. w Sympozjum pn. „21 lat geodezji, kartografii i prac urządzeniowo-

rolnych w województwie dolnośląskim” w Krotoszycach. 

11) 24 stycznia br. w Spotkaniu Noworocznym organizowanym przez Gminę Czarny Bór.  

 

W ramach bieżących zadań: 

1) 30 grudnia 2019 r. zorganizowano Spotkanie Noworoczne w Dobromierzu. 

2) 4 stycznia br. odbył się IX Koncert Kolęd i Pastorałek, organizowany przez Parafię pw. św. 

Michała Archanioła w Dobromierzu, Gminę Dobromierz oraz Gminny Ośrodek Kultury, 

Sportu i Rekreacji.   

3) 12 stycznia br. w Roztoce po raz kolejny zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 

Sztab został utworzony przez Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce, 

przy współpracy ze Szkołą Podstawową im. Jana Brzechwy w Dobromierzu oraz Szkołą 

Podstawową im. Janusza Korczaka w Gniewkowie. 

4)  w sołectwach organizowane są spotkania opłatkowe. 

5) we współpracy z Nadleśnictwem Jawor wykonano zjazd w Jaskulinie. 

6) zakończono 50% robót z II etapu budowy Centrum Kulturalno- Rekreacyjnego w 

Szymanowie.  

7) złożono wniosek o pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Borowie. 

8) podpisano aneks do umowy o dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w 

Roztoce, Borowie i Jugowej zwiększający dofinasowanie o prawie 1,5 mln zł.  

9) Gmina Dobromierz wraz z GOKSiR, GOPS i szkołami podstawowymi przygotowała dla 

uczniów atrakcyjną ofertę zajęć na ferie zimowe, które rozpoczną się 10 lutego 2020 r. 

10) ogłoszono I rokowanie na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, 

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

11) ogłoszono zapytanie ofertowe na doposażenie placówek oświatowych w sprzęt 

multimedialny w ramach projektu ,,Rozwój edukacji na terenie Gminy Dobromierz”. 

12) ogłoszono zapytanie ofertowe na doposażenie pracowni komputerowych w ramach projektu 

,,Rozwój edukacji na terenie Gminy Dobromierz”. 

13) ogłoszono I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej. Sprzedaż 

gruntu, działki nr 18/6 o pow. 1,48 ha, położonej w miejscowości Bronówek, obręb 

Dobromierz. 
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14) ogłoszono III przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Pietrzykowie - 

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

 

Do realizacji przyjęto uchwały z XVI i XVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Dobromierz w 

sprawie: 

1) przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 

2) budżetu Gminy Dobromierz na rok 2020. 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Pietrzyków. 

4) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019. 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. 

6) rozpatrzenia wniosku mieszkańca wsi Roztoka. 

7) zmieniająca uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz wysokości tej opłaty. 

8) zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady. 

9) wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 

10) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2020. 

 

    

      WÓJT 

(-) Jerzy Ulbin  

 


