
Informacja o pracy Wójta Gminy Dobromierz w okresie między sesjami 
(od 23 czerwca do 25 sierpnia 2009 r.) 

 
 

I. Wydano zarządzenia w sprawie: 
1. Umorzenia wierzytelności i odsetek od wierzytelności jednostki organizacyjnej Gminy z tytułu należności 

pieniężnych. 
2. Zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2009. 
3. Zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym dla głównego najemcy. 
4. Zmiany zarządzenia Nr 67/09 z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i ustalenia 

warunków przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego ustalonego na dzień 27 lipca 2009 r. 
5. Zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym dla głównego najemcy. 
6. Zmiany zarządzenia Nr 65/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu 

wynagradzania dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Dobromierz. 
7. Powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Dobromierz w roku szkolnym 2009/2010. 
8. Zasad i terminów przyjmowania wniosków do budżetu na 2010 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów 

informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 
9. Zmiany zarządzenia Nr 15/07 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie wprowadzenia do 

realizacji instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Dobromierzu. 
10. Zmiany Zarządzenia Nr 54/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie powołania Komisji 

przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia i oceny spełnienia przez wykonawców 
warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej w budynku Urzędu Gminy Dobromierz. 

11. Zmiany Zarządzenia Nr 68/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji 
przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zmówienia i oceny spełniania przez wykonawców 
warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę koparko-ładowarki, ciągnika wraz z osprzętem i przyczepy dla Zakładu Obsługi 
Komunalnej w Dobromierzu w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu. 

12. Przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobromierzu. 
 

II. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy uczestniczył w następujących spotkaniach: 
1) 23, 30 czerwca i 2 lipca  w spotkaniach we Wrocławiu w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. 
2) 03.07.2009 r. w spotkaniu we Wrocławiu w Urzędzie Marszałkowskim. 
3) 06.07.2009 r. w spotkaniu we Wrocławiu w Urzędzie Marszałkowskim w celu podpisania umowy na realizację 

zadania pod nazwą „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Gminy 
Dobromierz na lata 2004-2006 i 2007-2013”. 

4) 09.07.2009 r. w inauguracyjnej dyskusji publicznej nad projektem dokumentu pt. „Wytyczne kierunkowe do 
kształtowania sieci drogowej i kolejowej w województwie dolnośląskim”. 

5) 18-19 sierpnia w Warszawie na posiedzeniu Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie rozstrzygnięcia protestu w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji z przyłączami w Dobromierzu i 
Serwinowie. 

 
III. Wydarzenia: 

1. Pod koniec czerwca szefowa Koła Gospodyń Wiejskich w Roztoce Stefania Fica zorganizowała spotkanie, na 
którym został przeprowadzony kurs komputerowy dla członkiń koła. Podczas zajęć Panie miały okazję 
nauczyć się jak założyć pocztę elektroniczna, wysłać e-maila, skorzystać z komunikatora i przeglądarki 
internetowej. 

2. 25 czerwca br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał umowę z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem 
Pracy w Wałbrzychu na realizację projektu systemowego "Szansa na przyszłość" w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i 
upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Do 
realizacji projektu przystąpiła grupa 12 bezrobotnych osób. Całkowity koszt realizacji programu wyniesie 151 
798,87 zł, w tym dotacja rozwojowa z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 135 859,99 zł oraz 
wkład własny Gminy w kwocie 15 938,88 zł. Projekt będzie realizowany do 30 września 2009 r. 

3. 29 czerwca br. nauczyciel stażysta w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Roztoce, Michał Sawko przystąpił 
do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego. 

4. 30 czerwca zakończono prace adaptacyjne mieszkania komunalnego w Gniewkowie nr 38 o powierzchni 
40,35 m2. Wartość remontu, która wyniosła 29.561,95 zł w całości została pokryta z budżetu gminy.  



5. Na koniec czerwca w Dzierzkowie oddano do dyspozycji mieszkańców nowy skwer, na którym znalazły się 
między innymi 4 ławki i słup ogłoszeniowy, krzewy i kwiaty. Koszt przedsięwzięcia wyniósł około 45 tys. zł i 
został w całości pokryty prze Gminę. 

6. Zakończyła się kolejna edycja programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod 
nazwą "Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy 
wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie". Na ten cel Gmina Dobromierz otrzymała na rok szkolny 2008/2009 
dotację w kwocie 12 094,18 zł, którą wydatkowano w 100% z przeznaczeniem na dofinansowanie uczniów 
niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie naszej gminy. Do uczestnictwa w programie przystąpiło i 
realizowało go 13 uczniów niepełnosprawnych (8 uczniów szkół podstawowych, 3 uczniów gimnazjum i 2 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych). 

7. 5 lipca odbył się 2. Piknik Rodzinny w Pietrzykowie. 
8. 9 lipca w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu Wójt Gminy odebrał z rąk Marszałka Marka Łapińskiego 

umowę na realizację zadania pod nazwą "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce w ramach Planu 
Rozwoju Lokalnego Gminy Dobromierz na lata 2004-2006 i 2007-2013". Celem projektu jest modernizacja 
budynku świetlicy wiejskiej w Roztoce i utworzenie w nim działalności o charakterze kulturalno-społecznym. 
Gmina Dobromierz pozyskała na ten cel dotację celową w wysokości 442 858 tys. zł, a gmina musi dołożyć z 
własnego budżetu na realizację tego zadania kwotę 150 tys zł. 

9. 11 lipca w Gniewkowie odbył się piknik, na którym wystąpił zespół PIREUS. 
10. 14 lipca został wydany szósty numer Biuletynu Informacyjnego „Dobromierz”. 
11. 23 lipca przeszła nawałnica, w której ucierpiało kilka miejscowości w naszej gminie m.in.: 

• zostały połamane i uszkodzone drzewa w miejscowościach: Kłaczyna, Roztoka, Dzierzków, Gniewków, 
• w Roztoce przygnieciony został 1 samochód osobowy, 
• w Gniewkowie 1 osoba zginęła (na quadzie), 
• odnotowano kilkadziesiąt przypadków połamanych konarów i gałęzi, w tym około 30 połamanych drzew. 

12. W dniach 25-26 lipca na XVII Ogólnopolskim Spotkaniu Trzeźwościowym zorganizowanym w Sanktuarium 
Matki Bożej Bolesnej w Licheniu uczestniczyło 12 członków Grupy Wsparcia dla osób uzależnionych i 
współuzależnionych naszej gminy. 

13. 25 lipca odbył się piknik rodzinny w Borowie. 
14. 26 lipca odbył się piknik w Szymanowie. 
15. 29 lipca br. odbyły się gminne zawody pływackie, zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i 

Rekreacji w Dobromierzu. 
16. Na koniec lipca zostały zakończone prace nad nowym skwerem w Jugowej. Posadzono na nim 348 sztuk 

kwiatów i krzewów, położono 40 mb krawężników i obłożono kolorową betonową kostką typu Polbruk oraz 
wylano 14 ton masy asfaltowej. Koszt został pokryty w całości z budżetu gminy. 

17. Pod koniec lipca uruchomiono w Gminie ogólnokrajowy program "Wyprawka szkolna" w ramach którego 
można ubiegać się o dofinansowanie do zakupu podręczników.  

18. 1 - 11 sierpnia zawodnicy z drużyny GOKSiR Dobromierz - GRANIT Roztoka przebywali na obozie sportowym 
w Darłówku. 

19. 7 sierpnia komisja przetargowa powołana przez Wójta Gminy wyłoniła wykonawcę na usługę dowozu 
uczniów do szkół na terenie Gminy Dobromierz w roku szkolnym 2009/2010. Wybrano ofertę złożoną przez 
PKS w Kamiennej Górze. 

20. W dniach 7 – 9 sierpnia odbył się casting na basenach kąpielowych do filmu „Maraton Tańca”, który będzie 
realizowany na Rynku w Dobromierzu. W castingu udział wzięło 150 mieszkańców gminy Dobromierz, 
spośród nich filmowcy wybiorą 50 statystów. 

21. W pierwszej dekadzie sierpnia br. zespół "Dobromierzanie" przebywał na warsztatach śpiewaczych w 
Świnoujściu, brał udział w Pikniku Country w Karsiborze i na nadmorskiej promenadzie. 

22. 12 sierpnia po niezbędnych ustaleniach Urząd Gminy przekazał rzeźbę Św. Jana Nepomucena do renowacji 
do Wrocławia. Odnowienie pomnika będzie trwało ok. 2 miesiące. 

23. 14 sierpnia odbyło się spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich w Szymanowie, na którym zorganizowano wypieki 
ciast drożdżowych. 

24. 14 sierpnia na boisku w Roztoce zamontowano dwie wiaty z sześcioma siedziskami w każdej. Koszt dwóch 
wiat wraz z transportem i montażem to 8 750 zł. 

25. 15 sierpnia odbył się Piknik Rodzinny w Roztoce. 
26. 16 sierpnia „Granit" Roztoka i „Płomień” Dobromierz zainaugurowali sezon piłkarski 2009/2010.  
27. 17 sierpnia w Zespole Szkół w Roztoce odbyły się zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i 

współuzależnionych. 
28. Został rozstrzygnięty plebiscyt Nowej Gazety Jaworskiej „Strażacy na medal”, w którym 5 miejsce zajęli 

druhowie z OSP Dobromierz z liczbą głosów 234. 
29. 23 sierpnia odbył się festyn w Jaskulinie. 
30. 23 sierpnia zespół „Dobromierzanie” zdobył Grand Prix w II Przeglądzie Zespołów Ludowych w Kobierzycach. 



31. 24 sierpnia odbyła się pierwsza powakacyjna narada kierowników Referatów Urzędu Gminy i kierowników 
gminnych jednostek organizacyjnych. 

32. 25 sierpnia odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej Rady Gminy Dobromierz. 
33. W miesiącu sierpniu odbyły się dwie kolonie. W terminie od 01.08 do 14.08.2009 r. trwała kolonia w 

Pobierowie w której udział wzięło 9 dzieci. 14 sierpnia grupa 120 dzieci z Gminy Dobromierz wyjechała na 
kolonię nad morze do Mrzeżyna, powróciła 23 sierpnia.  

 


