
Informacja o pracy Wójta Gminy Dobromierz w okresie między sesjami 
(od 27 maja do 22 czerwca 2009 r.) 

 
I. Wydano zarządzenia w sprawie: 
 

1. Ustalenia dnia 12 czerwca 2009 r. jako dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Dobromierz. 
2. Zmiany Zarządzenia Nr 53/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 

i ustalenia warunków przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działek rolnych stanowiących mienie gminy. 
3. Zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2009. 
4. Powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na najem 

lokalu użytkowego wraz z pomieszczeniami przynależnymi położonego w Roztoce, ul. 3 Maja 41. 
5. Ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy Dobromierz. 
6. Ustalenia regulaminu wynagradzania dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Dobromierz. 
7. Ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 
8. Powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustalonego na dzień 

27 lipca 2009 r. 
9. Powołania komisji przetargowej do przygotowania postępowania o udzieleniu zamówienia i oceny spełnienia przez 

wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert przetargu nieograniczonego na: Dostawę 
koparko-ładowarki, ciągnika wraz z osprzętem i przyczepy dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu w formie 
leasingu z opcją wykupu i określenia Regulaminu pracy komisji. 

10. Przygotowano projekty uchwał, będące przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady. 
 
II. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy uczestniczył w następujących w spotkaniach: 

1) 27 maja w Warszawie w sprawie wniosku dot. budowy oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Dobromierz. 
2) 1 czerwca we Wrocławiu w konferencji nt. Bezpieczeństwa wewnętrznego w działaniach terenowej administracji 

publicznej. 
3) 9 czerwca w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu. 
4) W naradach kierowników jednostek organizacyjnych i kierowników referatów. 
5) W obradach Rady Gminy i jej komisji. 
W w/w okresie sprawozdawczym Wójt przyjął 9 interesantów. 

 
III. Wydarzenia: 

1) W dniach 26 - 29 maja odbyła się wycieczka uczniów klas trzecich gimnazjum do Zakopanego i Krakowa. 

2) 29 maja br. odbył się finał 16 edycji konkursu plastycznego, którego organizatorem było Charytatywne Stowarzyszenie 
Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym, Współuzależnionym i Ofiarom Przemocy „AZYL” w Jaworze. Do konkursu 
przystąpili uczniowie szkół podstawowych Powiatu Jaworskiego i Gminy Dobromierz. W kategorii klas 0-III, trzecie 
miejsce zajął Adrian Bienias  - uczeń Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce. W kategorii klas IV-VI, drugie 
miejsce zajął Kamil Bienias również uczeń Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce. Specjalne wyróżnienie 
Wójta Gminy Dobromierz otrzymał Hubert Orda ze Szkoły Podstawowej w Gniewkowie. 

3) 29 maja uczniowie Szkoły Podstawowej w Dobromierzu zorganizowali happening nawiązujący do obchodów 
„Światowego Dnia Bez Papierosa”. 

4) 1 czerwca Szkoła Podstawowa w Gniewkowie gościła autorkę książek dla dzieci Joannę Papuzińską. 

5) 1 czerwca w Szkole Podstawowej w Gniewkowie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Bociana. 

6) 3 czerwca w Ośrodkach Zdrowia w Dobromierzu i Roztoce podano drugą dawkę szczepionki przeciwko wirusowi HPV 
wywołującego raka szyjki macicy. Zaszczepiono 18 dziewcząt spośród 19 objętych akcją, jedna osoba nie została 
zaszczepiona z powodu choroby. 

7) 3 czerwca odbyła się wycieczka 50 uczniów Szkoły Podstawowej w Roztoce do Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu. 



8) Od 1 do 5 czerwca nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gniewkowie wzięli udział w akcji pn. VIII 
Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. 

9) 1 czerwca w Szymanowie i 6 czerwca w Borowie zostały oddane do użytku place zabaw, na których wybudowanie 
wygospodarowano środki z nadwyżki budżetowej z 2008 roku. Koszt budowy placu zabaw wyniósł około 45 tys. zł. 

10) W dniach 4 – 5 czerwca uczniowie kl. VI z Zespołu Szkół w Roztoce wraz z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Lipie, 
wzięli udział w wycieczce sportowców do zaprzyjaźnionej Publicznej Szkoły Podstawowej w Czepielowicach. 

11) 6 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji odbyła się Konferencja z okazji  
264 rocznicy Bitwy pod Dobromierzem. 

12) 6 - 7 czerwca w Częstochowie odbyło się Ogólnopolskie Spotkanie Trzeźwościowe dla osób uzależnionych i ich rodzin. 
W spotkaniu uczestniczyło 8 mieszkańców naszej gminy, którzy są członkami Grupy Wsparcia w Roztoce. 

13) Na parterze Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu oddano do użytku salę konsumpcyjną dla 50 
osób. 

14) Od 1 do 7 czerwca br. w ramach VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Dobromierzu mieli możliwość obejrzenia wystawy, na której znalazły się książki i czasopisma o Kubusiu Puchatku, 
maskotki, puzzle i gry oraz inne gadżety z wizerunkiem bohaterów Stumilowego Lasu. 

15) 8 czerwca i 22 czerwca odbyły się kolejne robocze narady kierowników Referatów Urzędu Gminy i kierowników 
gminnych jednostek organizacyjnych. 

16) 9 czerwca na terenie szkoły w Gniewkowie odbył się Gminny Dzień Dziecka. 

17) W połowie czerwca Zespół Szkół z Roztoki otrzymał wyniki egzaminu gimnazjalnego. W części matematyczno-
przyrodniczej średnia szkoły - 25,4 pkt i była wyższa od średniej województwa - 25,2 pkt. Z części humanistycznej 
szkoła uzyskała średnią 30,6 pkt. Wynik ten jest niższy od średniej wojewódzkiej tylko o 0,5 pkt. Obszar czytania i 
odbioru tekstów kultury wypadł znacznie lepiej od tworzenia własnego tekstu: średnia 18,2 pkt na 25 pkt była równa ze 
średnią wojewódzką. 

18) 18 czerwca odbyło się pożegnanie absolwentów gimnazjum w Roztoce. 

19) 19 czerwca odbyło się zakończenie roku szkolnego w trzech gminnych szkołach. 

20) 20 czerwca odbyła się „Noc Cygańska w Roztoce”, na której wystąpili: Cygański Teatr Muzyczny „TERNO” i Jurij Tokar. 

21) W czerwcu poszczególne świetlice środowiskowe przedstawiły sprawozdania końcowe z prowadzenia działalności. 
Podstawowym celem pracy świetlic była przede wszystkim organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, zapewnienie 
opieki po zajęciach szkolnych, a także pomoc w odrabianiu szkolnych zadań domowych. Prowadzone zajęcia umożliwiły 
poznawanie i rozwój zainteresowań dzieci, kształtowały umiejętność współżycia i współdziałania w grupie oraz 
umożliwiły spotkania się z rówieśnikami i nawiązanie nowych przyjaźni. Średnia liczba dzieci uczestniczących w 
zajęciach kształtowała się następująco: Jugowa - 12 osób, Borów - 23 osoby, Dzierzków - 8 osób, Czernica - 14 osób, 
Kłaczyna i Roztoka - od 8 do 15 osób, Dobromierz – 8 osób, Szymanów – od 6 do 8 osób. 

 


