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 Sprawozdanie 

z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 3 marca do 1 czerwca 2020 r. 

 

Wysoka Rado!  

Szanowni Państwo!  

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

jednostek organizacyjnych.  

 

W okresie sprawozdawczym wydałem 22 zarządzenia w sprawie: 

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

oraz trybu pracy. 

2) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2020. 

3) zatwierdzenia nabywcy, działki nr 78/4 o pow. 0,1194 ha, położonej w Pietrzykowie. 

4) powołania zespołu do opracowania Strategii rozwoju Gminy Dobromierz na lata 2020-

2027. 

5) wprowadzenia prewencyjnych zasad, związanych ze stwierdzonymi przypadkami 

koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujących na 

obszarze Gminy Dobromierz. 

6) powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania „Budowa 

sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, gmina 

Dobromierz, II Etap”. 

7) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2020. 

8) przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2019 rok. 

9) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 

10) przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka 

w Gniewkowie. 

11) przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka 

Sienkiewicza w Roztoce. 

12) odwołania zarządzenia nr 0050.31.2020 wójta Gminy Dobromierz z dnia 13 marca 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad, związanych ze stwierdzonymi 

przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 

obowiązujących na obszarze Gminy Dobromierz. 

13) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2020. 

14) ustalenia wysokości stypendium szkolnego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. 

oraz warunków jego realizacji. 

15) 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 III przetargu ustnego nieograniczonego. 

16) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2020. 

17) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 10 czerwca 

2020 r.  I przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek przeznaczonych pod budowę 

jednorodzinną położonych w Dobromierzu. 

18) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 16 czerwca 

2020 r. III 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. 221 m2, nr 371/1 o pow. 209 m2. 

19) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji 

w Dobromierzu za 2019 rok. 

20) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2020. 

21) przedstawienia Raportu  o stanie Gminy Dobromierz za 2019 rok. 

22) wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego mieszkania chronionego. 
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Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1) 30 kwietnia br. w spotkaniu Gmin Powiatu Świdnickiego w Świdnicy. 

2) 6 maja br. w spotkaniu Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej w formie telekonferencji. 

3) 15 maja br. w Komitecie Sterującym Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi 

Aglomeracji Wałbrzyskiej w Książu. 

W ramach bieżących zadań: 

1) 15 maja br. zakończono prowadzenie nowego naboru wniosków o usunięcie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Dobromierz. 

2) w związku ze stanem epidemii w Polsce zostały zawieszone prace nad realizacją projektu 

pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na 

terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”. 

3) trwają prace związane z budową II etapu kanalizacji w Aglomeracji Gniewków, 

obejmującego sieć sanitarną w Borowie, Roztoce i Jugowej. 

4) 11 marca br. zakończono prace związane z budową Centrum Kulturalno- Rekreacyjnego w 

Szymanowie. 

5) trwają prace przy budynku gospodarczym Centrum Kulturalno- Rekreacyjnego w 

Szymanowie. 

6) z budżetu Województwa Dolnośląskiego, Gmina Dobromierz pozyskała dotację na 

wyremontowanie drogi dojazdu rolnego w kierunku tzw. Alei Kasztanowej w Roztoce w 

kwocie 58,8 tys. zł. 

7) w ramach środków z funduszu sołeckiego wzmocniono murek przy kapliczce w Jaskulinie, 

zagospodarowano teren przy kompleksie boisk „Orlik” w Roztoce, zakupiono kostkę 

betonową do Gniewkowa, zakupiono nagłośnienie na boisko w Kłaczynie. 

8) dzięki dotacji przekazanej przez Gminę Dobromierz w kwocie 82 tys. zł i wkładem 

własnym jednostki w wysokości 2,4 tys. zł. Ochotnicza Straż Pożarna w Kłaczynie została 

wyposażona w lekki samochód pożarniczy marki Peugeot Boxer. 

9) ogłoszono zapytanie ofertowe na przewóz dzieci w wieku szkolnym do krytej pływalni 

Słowianka w Jaworze w ramach projektu powszechnej nauki pływania ,,Umiem pływać”. 

Zapytanie nie zostało rozstrzygnięte z uwagi na pandemię koronowirusa.  

10) ogłoszono zapytanie ofertowe na “Przeprowadzenie audytu wewnętrznego o charakterze 

kontrolnym oraz doradczym w Urzędzie Gminy w Dobromierzu i jednostkach 

organizacyjnych Gminy Dobromierz”. 

11) ogłoszono przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, 

Siodłkowice, Szymanów, gmina Dobromierz, II Etap. 

12) ogłoszono zapytanie ofertowe na zakup 20 szt. laptopów w ramach projektu pn. "Zdalne 

szkoły w gminie Dobromierz". 

13) ogłoszono zapytanie ofertowe na sporządzenie projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek 355/1 i 355/5 obręb Dobromierz, gmina 

Dobromierz. 

14) ogłoszono zapytanie ofertowe na sporządzenie projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obrębu Dzierzków, gmina Dobromierz. 

15) ogłoszono przetarg ustny ograniczony do właścicieli działek przyległych 141, 140/1, 

139 (obręb Borów). 

16) ogłaszano I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową, położonych w Dobromierzu: działka nr 91/51 o pow. 0,1153 ha,  

działka nr 91/57 o pow. 0,1200 ha, działka nr 355/43 o pow. 0,1013 ha, działka nr 355/4 o 

pow. 0,1448 ha.  
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17) ogłoszono III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek: działki 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. 

18) w związku ze zwiększonymi potrzebami placówek służby zdrowia wynikającymi z obecnej 

sytuacji epidemiologicznej spowodowanej rozprzestrzenianiem się koronawirusa (SARS-

CoV-2), Gmina Dobromierz postanowiła wesprzeć finansowo szpitale w Wałbrzychu 

 i Świdnicy oraz Caritas Diecezji Świdnickiej. 

19) wszystkim mieszkańcom Gminy Dobromierz w wieku 65+ przekazano wielorazowe 

maseczki ochronne. 

20) Gmina Dobromierz na podstawie grantu przyznanego przez Centrum Projektów Polska 

Cyfrowa, zakupiła 20 laptopów, które zostały przekazane do szkół w Roztoce, Dobromierzu 

i Gniewkowie. W ramach kolejnej edycji grantu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 

programu „Zdalna Szkoła+” zakupiono 14 laptopów oraz 6 tabletów, które również zostały 

przekazane do szkół.   

21) w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, Gmina Dobromierz nie będzie 

organizowała planowanego w tym roku wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z 

terenu gminy Dobromierz. 

Do realizacji przyjęto uchwały z XIX i XX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Dobromierz w 

sprawie: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg gminnych. 

2) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obrębu Dzierzków. 

3) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

działek nr 355/1 i 355/5 w obrębie Dobromierz. 

4) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Dobromierz w roku 2020. 

5) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2020. 

6) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2020. 

7) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 

8) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obrębu Roztoka dla części 1A. 

    

 

 

       WÓJT 

(-) Jerzy Ulbin 


