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 Sprawozdanie 

z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 

tj. od 2 do 29 czerwca 2020 r. 

 

Wysoka Rado!  

Szanowni Państwo!  

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

jednostek organizacyjnych.  

 

W okresie sprawozdawczym wydałem 17 zarządzeń w sprawie: 

1) powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania „Roztoka 

– droga dojazdowa do gruntów rolnych”. 

2) zmieniające zarządzenie nr 148/06 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 21 listopada 2006 r. w 

sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

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

głównego najemcy. 

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

głównego najemcy. 

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

głównego najemcy. 

6) przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Dobromierz za rok 2019. 

7) powołania koordynatora gminnego ds. informatyki. 

8) utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Dobromierz. (spis rolny) 

9) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2020. 

10) ustalenia ceny sprzedaży działki nr 18/6 o pow. 1,48 ha położonej w miejscowości 

Bronówek, obręb Dobromierz, dla przeprowadzenia II przetargu ustnego ograniczonego. 

11) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 21 lipca 

2020 r. II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, 

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

przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 140/2 o pow. 0,07 ha, obręb Borów. 

12) zatwierdzenia nabywcy, działki nr 355/59 o pow. 0,1200 ha położonej w Dobromierzu. 

13) zatwierdzenia nabywcy, działki nr 355/43 o pow. 0,1013 ha położonej w Dobromierzu. 

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

przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

15) zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2020. 

16) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących 

własność Gminy Dobromierz, oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 99, 68, 67, 61 

obręb Szymanów, nr 240/2, 234/1, 212/1, 197 obręb Dobromierz, nr 449/1, 424/1, 425, 419, 

417, 415, 409 obręb Jugowa, nr 713, 714, 699, 698/2 obręb Roztoka oraz nr 530, 518, 516, 

503, 495, 478 obręb Kłaczyna, na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie 

przy ulicy Podgórskiej 25 A, 31-035 Kraków. 

17) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia ustnego przetargu 

nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Mercedes-

Benz. 

Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1) 3 i 9 czerwca br. w Walnym Zgromadzeniu Członków LGD „Szlakiem Granitu” w Udaninie. 

2) 8 czerwca br. w Naradzie Sołtysów w Dobromierzu.  

3) 23 czerwca br. w posiedzeniu Doraźnej Komisji Mieszkaniowej, na której przydzielono 5 

mieszkań wnioskodawcom ubiegającym się o lokal komunalny. 
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4) 24 czerwca br. w spotkaniu z Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzatą 

Jarosińską- Jedynak w Wałbrzychu. 

5) 26 czerwca br. w spotkaniu dotyczącym promocji książki Fedora Sommera „W leśnym 

młynie” wydanej przez Stowarzyszenie Aktywni Borów- Dzierzków przy scenie 

rekreacyjnej w Dobromierzu. 

6) 26 czerwca br. w zakończeniu roku szkolnego dla klas VIII w Szkole Podstawowej w 

Roztoce. 

W ramach bieżących zadań: 

1) 23 czerwca br. przekazano plac budowy kanalizacji sanitarnej w Roztoce. 

2) 25 czerwca br. odbyła się rada budowy dotycząca budowy sieci kanalizacji sanitarnej w 

Roztoce. 

3) od 1 lipca br. rusza nabór wniosków na dofinansowanie  wymiany wysokoemisyjnych 

źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin 

Aglomeracji Wałbrzyskiej.  

4) podpisano umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w Szymanowie – II etap.  

5) uzyskano uzgodnienia projektów planów miejscowych dla Jaskulina i Kłaczyny. Od 1 do 

21 lipca br. w sali ślubów Urzędu Gminy Dobromierz projekty zostaną wyłożone do 

publicznego wglądu, uwagi do projektów należy zgłaszać do 4 sierpnia br.  

6) do 21 lipca br. zbierane są wnioski do miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obrębu Dzierzków. 

7) odebrano Centrum kulturalno- rekreacyjne w Szymanowie. Do Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego zgłoszono zakończenie robót budowlanych. 

8) rozpoczęto budowę chodnika w Kłaczynie przy drodze powiatowej nr 2883D. 

9) ogłoszono zapytanie ofertowe pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 

gminy Dobromierz. Zadanie dofinansowane w ramach konkursu przeprowadzonego przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na 

realizację gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 

2020. 

10) ogłoszenie zamówienie publiczne na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 

Roztoce. Zadanie dofinansowane w formie dotacji celowej z budżetu Województwa 

Dolnośląskiego dla jednostek samorządu terytorialnego na ochronę, rekultywację i poprawę 

jakości gruntów rolnych. 

11) ogłoszono III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w 

Dobromierzu: działki nr 371/4 o pow. 321 m2, nr 371/3 o pow. 239 m2, działki nr 371/2 o 

pow. 221 m2, nr 371/1 o pow. 209 m2. 

12) ogłoszono wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie 

I przetargu ustnego nieograniczonego działka nr 75/7 o pow. 0,03 ha, obręb Jaskulin. 

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

I przetargu ustnego ograniczonego jest sprzedaż gruntu, działki nr 140/2 o pow. 0,07 ha, 

położonej w miejscowości Borów. 

14) ogłoszono II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej. Przedmiotem 

II przetargu ustnego ograniczonego jest sprzedaż nieruchomości zabudowanej, działki nr 

18/6 o pow. 1,48 ha, położonej w miejscowości Bronówek, obręb Dobromierz. 

15) ogłoszono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego 

pożarniczego marki Mercedes-Benz. 

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

1) nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dobromierz. 
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2) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2020. 

3) nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa- Polskich Kolei Państwowych S.A do zasobu 

Gminy Dobromierz działek nr 173/5 o pow. 0,0502 ha i nr 173/10 o pow. 0,0599 ha, 

położonych w obrębie wsi Czernica. 

4) ustalenia stawki dopłaty do ceny za odbiór ścieków odprowadzanych z terenu gminy 

Dobromierz poprzez sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków. 

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

zabytku. 

6) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu i nadania jej statutu. 

 

 

 

WÓJT 

       (-) Jerzy Ulbin  


