
 
Informacja o pracy Wójta Gminy Dobromierz w okresie między sesjami 

(od 13 grudnia 2008 r. do 28 stycznia 2009 r.) 

 
 

I. Wydano zarządzenia w sprawie: 
1. przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych Gminy Dobromierz. 
2. powołania komisji w celu odbioru robót budowlanych dla zadania: „Pietrzyków – droga dojazdowa 

do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej”. 
3. zakupu wiązanki kwiatów w związku ze zgonem mieszkańca Wspólnoty Samorządowej Gminy 

Dobromierz. 
4. przekazania przyczepy wywrotki na rzecz Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu. 
5. zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2008. 
6. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków (dla kierownika 

Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu). 
7. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków (dla kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu). 
8. zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009. 
9. planu kontroli wewnętrznej na 2009r. 
10. określenia terminów rozliczania zaliczek stałych w 2009r. 
11. zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym dla głównego 

najemcy w Borowie 43. 
12. powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia przetargu ustnego 

nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w miejscowości Dzierzków 6, 
ustalonego na dzień 12 lutego 2009r. 

13. powołania komisji przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia i oceny 
spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej z 
przyłączami w Dobromierzu i Serwinowie dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa systemu 
gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza I” realizowanej przy współudziale 
Norweskich Mechanizmów Finansowych i określenia regulaminu pracy komisji. 

14. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na dostawę samochodu 
osobowego do użytku służbowego dla Urzędu Gminy Dobromierzu. 

 
II.  W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy uczestniczył w następujących spotkaniach: 
1. 6 stycznia br. w Żarowie na spotkaniu Lokalnej Grupy Działania. 
2. 16 stycznia br. w Świdnicy na konferencji w sprawie budowy systemu bezpieczeństwa. 
3. 21 stycznia br. w Regionalnym Związku Gospodarki Wodnej w Legnicy. 
4. 27 stycznia br. w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu. 
5. 29 stycznia br. w uroczystym otwarciu hali widowiskowo-sportowej w Żarowie. 
 
III.  Wydarzenia: 
1. 29 grudnia 2008 r. odbyło się spotkanie noworoczne zorganizowane przez Wójta Gminy oraz 

Przewodniczącego Rady Gminy z radnymi, sołtysami, kierownikami jednostek organizacyjnych i 
referatów, pracownikami Urzędu Gminy, przedstawicielami instytucji publicznych oraz 
właścicielami firm działających na terenie gminy. 

2. 31 grudnia 2008 r. ukazał się czwarty numer Biuletynu Informacyjnego „Dobromierz”. Numer 
zawiera m. in. kronikę wydarzeń 2008 roku, informację o budżecie na 2009 rok, wiadomości z 
dziedziny sportu, kultury, oświaty, inwestycji, remontów, modernizacji i pomocy socjalnej. 

3. Ekipa remontowo - budowlana Zakładu Obsługi Komunalnej zakończyła prace przy adaptacji 
pomieszczeń przeznaczonych na mieszkanie komunalne w Gniewkowie 38 o pow. 34,88 m2.  



4. 5 stycznia br. rozstrzygnięto konkurs organizowany przez GOKSiR na najładniejsze dekoracje 
świąteczne. W konkursie na najładniejszą choinkę I miejsce przyznano Zespołowi Szkół w 
Roztoce, II Szkole Podstawowej w Dobromierzu. Natomiast w kategorii na najładniejsze dekoracje 
świąteczne Komisja I miejsce przyznała pani Władysławie Filipczak z Szymanowa, II panu 
Wiesławowi Dziurskiemu z Jugowej, zaś III miejsce przypadło panu Piotrowi Chryplewiczowi z 
Szymanowa. 

5. 6 stycznia br. odbyło się spotkanie noworoczne Koła Gospodyń Wiejskich w Roztoce. 
6. 10 stycznia br. kilkuosobowa reprezentacja Gminy Dobromierz wzięła udział w Diecezjalnym 

Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Bolkowie. Annie Drzał w kategorii solistów dziecięcych przyznano 
III miejsce, zaś Jakubowi Wójcikowi wyróżnienie. Natomiast  Paulina Maciejczuk, Agnieszka 
Wójtowicz i Mateusz Najwer, przy akompaniamencie Krzysztofa Łapki zwyciężyli w kategorii zespół 
młodzieżowy. 

7. 10 stycznia br. w Dobromierzu oraz 11 stycznia w Roztoce Gminny Ośrodek Kultury Sportu i 
Rekreacji zorganizował kulig oraz gry i zabawy na śniegu. 

8. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gniewkowie uczestniczyli w XI Ogólnopolskim Konkursie 
Plastycznym "Z Aniołem do pracy" organizowanym przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w 
Wodzisławiu Śląskim. 

9. 12 stycznia br. w Szkole Podstawowej w Gniewkowie odbyła się zabawa choinkowa 
zorganizowana przez Grono Pedagogiczne i Radę Rodziców dla klas 0-VI. 

10. W III edycji programu grantowego "Szkoła dla społeczności - społeczność dla szkoły", 
działającego w ramach programu społecznego "Szkoła bez przemocy", Rada Programu spośród 
955 nadesłanych wniosków wybrała 80 najlepszych projektów, wśród których znalazł się również 
projekt Szkoły Podstawowej w Dobromierzu pod tytułem "Teatr alternatywą dla szkoły bez 
przemocy" autorstwa Katarzyny Stefańczyk. Dzięki programowi szkoła otrzymała kwotę 5000 zł. 
Autorka programu Katarzyna Stefańczyk 14 stycznia br. w Belwederze odebrała wyżej wymienioną 
nagrodę. 

11. 14-16 stycznia br. uczniowie III klas gimnazjum Zespołu Szkół w Roztoce przystąpili do egzaminu 
próbnego opracowanego bezpłatnie przez firmę OPERON we współpracy z Gazetą Wyborczą.  

12. 15 stycznia br. w bibliotece szkolnej Szkoły Podstawowej w Dobromierzu odbyło się pasowanie 
uczniów I klasy na czytelnika – „Przyjaciela książki”. 

13. 17 stycznia br. w Urzędzie Gminy Świdnica odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy 
Działania "Szlakiem Granitu", na którym spotkali się przedstawiciele gmin: Dobromierz, Strzegom, 
Świdnica, Żarów, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty i Udanin. Podczas zebrania uchwalono Lokalną 
Strategię Rozwoju, która będzie podstawą programową do wspólnych działań. 

14. Odbyły się noworoczne spotkania w Pietrzykowie i Dzierzkowie. 
15. 20 stycznia br. w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji gościła redaktor audycji Lista 

Przebojów Ludowych Małgorzata Majeran – Kokott z Polskiego Radia Wrocław. Spotkała się ona z 
zespołem Dobromierzanie, aby nagrać 10 utworów, które zespół śpiewa, a które będą emitowane 
na antenie Radia Wrocław. 

16. 21 stycznia br. w Zespole Szkół w Roztoce odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dnia 
Dziadka. 

17. W dniach 20 i 21 stycznia br. odbyło się szkolenie dla pracowników Urzędu Gminy z zakresu 
Kodeksu postępowania administracyjnego, na które Gmina pozyskała 95 % dofinansowane ze 
środków Unii Europejskiej.   

18. 22 stycznia br. Wójt Gminy Czesław Drąg wraz ze Skarbnikiem Gminy Marią Wszołek podpisali w 
Warszawie z Prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę 
o przyznaniu Gminie Dobromierz dotacji na budowę kanalizacji i oczyszczalni w Dobromierzu i 
Serwinowie. Dotacja pochodzi z funduszu norweskiego i wynosi 1 687 349 Euro. 

19. 23 stycznia br. w Warszawie Sekretarz Gminy Bolesław Stochmal uczestniczył w spotkaniu 
podsumowującym IV edycję Tygodnia Walki z Rakiem Szyjki Macicy. Władze Gminy Dobromierz 
otrzymały dyplom za szczególną dbałość o politykę zdrowotną kobiet i profilaktykę na terenie 
regionu. 

20. 23 stycznia br. odbyło się uroczyste przekazanie podnośnika strażackiego, torby medycznej 
ratownictwa przedmedycznego, zestawu oświetleniowego oraz 18 hełmów dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Dobromierzu. 



21. W dniach od 17 stycznia do 31 stycznia br. trwają imprezy w ramach ferii zimowych, 
zorganizowane przez GOKSiR przy współudziale szkół. 

 
 

 
 
 


