
Informacja o pracy Wójta Gminy Dobromierz w okresie między sesjami 
(od 26 sierpnia do 21 września 2009 r.) 

 
 

I. Wydano zarządzenia w sprawie: 
1. 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. 
2. Protokolarnego przekazania składników majątku Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu i rozliczenia się z 

wyposażenia stanowiska pracy Kierownika Zakładu Obsługi Komunalnej w środki trwałe i przedmioty nietrwałe. 
3. Przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku. 
4. Zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2009. 
5. Zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym dla głównego najemcy. 
6. Zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym dla głównego najemcy. 
7. Określenia szczegółowych zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu 

Gminy Dobromierz. 
8. Powołania komisji w celu odbioru robót budowlanych dla następującego zadania: Gniewków - droga dojazdowa 

do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej, zlokalizowanego w obrębie Gniewków na działkach 163/1 i 
163/2. 

 
 

II. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy uczestniczył w następujących spotkaniach: 
 

1) z Dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnej w sprawie gruntów, które w 1998 r. zostały przekazane 
Gminie, a obecnie część z nich może zostać zwrócona z powrotem Agencji. 

2) w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu. 
3) z Dyrektorem Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich we Wrocławiu w sprawie dotacji na 

wykonanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w Dobromierzu, Bronówku i Dzierzkowie”. 
4) w Kancelarii Adwokackiej w Świdnicy w sprawie aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości 

lokalowych głównym najemcom. 
5) w naradach kierowników jednostek organizacyjnych i kierowników referatów. 
6) w posiedzeniach sesji i komisji Rady Gminy. 
7) w w/w okresie sprawozdawczym Wójt przyjął 12 interesantów. 

 
 

III. Wydarzenia: 
1. Od sierpnia br. trwają prace remontowe w lokalu użytkowym w Czernicy nr 8. Pomieszczenie to udostępnił 

Wójt Gminy na wniosek członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeznaczając 
go na nową siedzibę Grupy Wsparcia. 

2. W sierpniu w Szkole Podstawowej w Dobromierzu trwał remont. Najważniejsze było malowanie, które odbyło 
się w sali nr 20, na klatce schodowej oraz w ciągu korytarzowym na parterze i I piętrze. Wykonano remont 
korytarzy w piwnicy prowadzących do kuchni i szatni, gdzie osuszono i odgrzybiono ściany, zostały częściowo 
zbite tynki na miejsce których nałożono nowe i pomalowano ściany. Dokonano również drobnych napraw 
dachu i komina, drzwi, a także pomalowano ściany w dwóch szatniach należących do hali sportowej. 

3. W sierpniu Koło Gospodyń Wiejskich w Roztoce zorganizowało wycieczkę do Krzeszowa  
i okolic, uczestnicy wyjazdu zwiedzili Sanktuarium Maryjne i zespół klasztorny cystersów  
w Krzeszowie. W Chełmsku Śląskim zwiedzili domki tkaczy zwane "Dwunastoma apostołami", a w Rudawskim 
Parku Krajobrazowym Kolorowe Jeziorka. 

4. 26 sierpnia Prezes Zarządu Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, prof. dr hab. Marek Kłodziński 
poinformował Wójta Gminy, że nauczycielka z Zespołu Szkół w Roztoce Pani Dorota Łada – Łobarzewska 
została laureatem konkursu na wiodącego nauczyciela realizując "Program wyrównywania szans 
edukacyjnych młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich poprzez naukę języka angielskiego" w roku 
szkolnym 2008/2009. 

5. 1 września odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego w Szkołach Podstawowych w Dobromierzu  
i Gniewkowie oraz w Zespole Szkół w Roztoce. 

6. 1 września oficjalnie rozpoczął działalność Uczniowski Klub Sportowy funkcjonujący przy Zespole Szkół w 
Roztoce. 

7. 4 września odbył się festyn na basenach w Dobromierzu. 
8. 6 września odbył się festyn w Jugowej. 
9. 7 września odbyło się kolejne spotkanie Wójta Gminy Czesława Drąga z kierownikami referatów i gminnych 

jednostek organizacyjnych. 



10. Do 10 września rodzice uczniów spełniający kryterium dochodowe mogli składać wnioski  
o dofinansowanie zakupu podręczników. Z tej możliwości łącznie we wszystkich szkołach gminy Dobromierz 
skorzystało 47 uczniów. 

11. 11 września Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało środki na sfinansowanie zakupu pomocy 
dydaktycznych w ramach realizacji programu „Radosna szkoła”. Wszystkie nasze szkoły otrzymały dotację w 
łącznej kwocie 17 867 zł. Szkoła Podstawowa w Dobromierzu uzyskała 5 869 zł, Szkoła Podstawowa w 
Gniewkowie - 6000 zł, a Zespół Szkół w Roztoce otrzymał 5998 zł. 

12. 12 września w Czernicy odbył się festyn „Zakończenie lata”. 
13. 15 września odbyło się spotkanie Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Bolesława Stochmala i kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anny Kłys z opiekunami świetlic, 
poświecone organizacji zajęć pozalekcyjnych w świetlicach środowiskowych w roku szkolnym 2009/2010. 

14. 16 września Wójt Gminy Dobromierz Czesław Drąg podpisał z Właścicielem Przedsiębiorstwa Budownictwa i 
Instalacji ABT Sp. z o. o. z siedzibą w Częstochwie, umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą 
"Budowa oczyszczalni ścieków w Serwinowie dla zadania inwestycyjnego p.n. - Budowa systemu gospodarki 
ściekowej dla aglomeracji Dobromierz - faza I reprezentowanego przy współudziale Norweskich 
Mechanizmów Finansowych". 

15. 18 września w trzech szkołach gminy odbyła się 16 edycja sprzątania świata. 
16. 18 września dokonano odbioru drogi gminnej w Gniewkowie. Koszt inwestycji, to około  

268 tys. zł. Gmina dołoży na ten cel prawie 150 tys. zł, a pozostałą kwotę otrzyma od Terenowego Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych. 

17. 19 września Rada Sołecka Dzierzkowa zorganizowała ognisko dla dzieci. 
18. 20 września w kościele parafialnym w Roztoce odbył się koncert organowy Antoniego Pokory organizowany 

przez GOKSiR w Dobromierzu. 
19. 21 września w Zespole Szkół w Roztoce odbyły się zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i 

współuzależnionych. 
20. Wójt Gminy i jego Zastępca uczestniczyli w zebraniach wiejskich Jaskulina, Dobromierza, Gniewkowa, 

Czernicy. 
 


