
Informacja o pracy Wójta Gminy Dobromierz w okresie między sesjami 
(od 14 listopada do 8 grudnia 2009 r.) 

 
 

I. Wydano zarządzenia w sprawie: 
1. projektu budżetu Gminy Dobromierz na 2010 rok. 
2. powołania Komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze d/s oświaty i płac w Referacie 

Finansów, Planowania i Budżetu. 
3. ustalenia wysokości stypendium szkolnego przy zastosowaniu kryterium kwoty dochodu na osobę w 

rodzinie ucznia oraz warunków jakie powinno spełniać rozliczenie wydatków z tytułu przyznania 
stypendium szkolnego za okres od 01 września 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. 

4. powołania rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego 
oraz sprzętu w związku ze zwalczaniem przez Powiatowego Lekarza Weterynarii chorób zakaźnych 
zwierząt. 

5. zmiany Zarządzenia Nr 51/08 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie 
wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w 
Dobromierzu. 

6. powołania komisji w celu odbioru robót budowlanych dla następującego zadania: Modernizacja 
drogi gminnej zlokalizowanej na działkach 234/1, 234/2 i 240/2 w miejscowości Serwinów, obręb 
Dobromierz – przebudowa nawierzchni drogi. 

7. przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych Gminy Dobromierz. 
8. powołania stałej Gminnej Komisji Likwidacyjnej środków majątkowych Urzędu Gminy w 

Dobromierzu. 
9. zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2009. 
10. powołania Komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej i 

drogownictwa w Referacie Infrastruktury Technicznej. 
11. ustalenia dnia 24 grudnia 2009 r. jako dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Dobromierz. 
12. powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. 
 

II. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy uczestniczył w następujących spotkaniach: 
1) 19 listopada br. we Wrocławiu w konferencji na temat „Realizacji Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 (PRO-WD). Podsumowanie 
roku 2009”. 

2) 23-24 listopada br. na XIII Międzynarodowym Zjeździe Ekologicznym przy Międzynarodowych 
Targach Ochrony Środowiska "POLEKO 2009" w Poznaniu oraz na dwudniowym seminarium i 
edycji Targów dla Gmin, Miast i Regionów „GMINA 2009”, której towarzyszyła konferencja pt. 
„Finansowanie i realizacja inwestycji samorządowych”. 

3) 25 listopada w seminarium na temat funduszy norweskich oraz technologii dla gospodarki 
wodno-ściekowej w Poznaniu.  

4) 4 grudnia we Wrocławiu na konferencji na temat „Planowania i realizacji inwestycji z udziałem 
funduszy europejskich dla ożywienia gospodarczego Polski – praktyczne rekomendacje dla 
beneficjentów w czasie spowolnienia gospodarczego”. 

5) 7 i 8 grudnia w Warszawie w seminarium dla beneficjentów wdrażających projekty w ramach 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego. 

6) w naradach kierowników jednostek organizacyjnych i kierowników referatów. 
7) w sesjach i komisjach Rady Gminy. 
8) w w/w okresie sprawozdawczym Wójt przyjął 7 interesantów. 
 

III. Wydarzenia: 
1) 16 i 30 listopada br. odbyły się narady kierowników referatów i gminnych jednostek organizacyjnych z 

udziałem Wójta. 
2) 17 listopada br. w świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie odbył się turniej tenisa stołowego, którego 

organizatorem był GOKSiR Dobromierz, Szkoła Podstawowa z Gniewkowa oraz UKS Gniewków. 
3) Uczniowie Gimnazjum w Roztoce uczestniczyli w cyklu rozgrywek w halowej piłce nożnej, które 



odbywały się w czasie długich przerw. Finał miał miejsce 20 listopada na jednej z lekcji wychowania 
fizycznego. 

4) 19 listopada odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej w sprawie ustalenia propozycji udzielenia 
świadczeń pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobromierz w roku 
szkolnym 2009/2010. Przyznano stypendia szkolne dla 134 uczniów oraz wydano 6 decyzji odmownych. 

5) 19 i 20 listopada odbyła się pierwsza kontrola na budowie oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej, 
w ramach zadania pn. „Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz - faza I”, ze 
strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska reprezentowanego przez: Janusza Koneckiego - 
Eksperta z Departamentu Kontroli Przedsięwzięć i Janusza Mikułowskiego - Eksperta z Departamentu 
Funduszy Norweskich. 

6) 21 listopada br. Uczniowski Klub Sportowy bieganie.pl - ZS Roztoka zorganizował nocny turniej piłki 
nożnej. Do rozgrywek zgłosiło się 6 drużyn, z których dwie stanowili uczniowie szkoły w Roztoce, dwie 
mieszkańcy Gminy Dobromierz, jedna drużyna ze Świebodzic oraz reprezentacja nauczycieli. 

7) 24 listopada br. w Szkole Podstawowej w Gniewkowie uczniowie klas 0-IV obejrzeli spektakl pt. "Twoje 
abecadło" w wykonaniu artystów z Teatru Humoru "Igraszka" z Wałbrzycha. 

8) 24 listopada 51. gimnazjalistów z Roztoki wybrało się wraz z opiekunami na lodowisko do Świdnicy. 
9) 25 listopada Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dobromierzu obchodziła Międzynarodowy Dzień 

Pluszowego Misia. 
10) 25 listopada br. Szkolny Klub Europejski w ZS Roztoka zorganizował imprezę z cyklu "Poznajemy 

Europę" - "Dzień Włoski". 
11) 25 listopada br. w Zespole Szkół w Roztoce odbył się konkurs matematyczny "Alfik". 
12) W Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobromierzu obchodzono Dzień Francuski. 
13) 26 listopada br. szóstoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Roztoce wzięli udział w pierwszej części 

projektu "Sprawdź swoją szkołę" zorganizowanym przez Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. 
14) 26 listopada br. uczniowie klas IV - VI Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobromierzu 

uczestniczyli wraz z opiekunami w interaktywnej lekcji multimedialnej. 
15)  Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobromierzu jak co roku bawili się na zabawie 

andrzejkowej. 
16) 1 grudnia w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Roztoce odbył się finał konkursu matematycznego 

"Najlepszy Rachmistrz". W konkursie zwyciężyły: Monika Krumplewska, Patrycja Stachowicz i Barbara 
Zielińska. 

17) oddano do użytku drogę prowadzącą do budowanej oczyszczalni ścieków w Serwinowie. Położna 
nawierzchnia asfaltowa jest przystosowana do poruszania się ciężkich pojazdów. Jej szerokość wynosi 
3,5 metra, a długość to 507 metrów bieżących. Wykonawcą drogi był Zakład Obsługi Komunalnej w 
Dobromierzu. Koszt wykonania drogi to 307.500,00 zł. Środki w kwocie 107.500,00 zł zostały 
przeznaczone z budżetu Gminy, natomiast pozostałą kwotę – 200.000,00 zł stanowiła dotacja otrzymana 
z Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

18) 4 grudnia odbyła się impreza mikołajkowa dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlic 
środowiskowych z terenu Gminy Dobromierz, którą zorganizowano w hali sportowej Szkoły Podstawowej 
w Dobromierzu. Motywem przewodnim imprezy był 3. Mikołajkowy Turniej Gier i Zabaw, w którym 
zmierzyły się trzy reprezentacje szkół podstawowych z Gniewkowa, Dobromierza i Roztoki. Puchar Wójta 
otrzymała drużyna uczniów z Dobromierza. 

 
 

 
 


