
Informacja o pracy Wójta Gminy Dobromierz w okresie między sesjami 
(od 9 grudnia 2009 r. do 20 stycznia 2010 r.) 

 
 

I. Wydano zarządzenia w sprawie: 
1. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dobromierz z zakresu kultury 

fizycznej i sportu w roku 2010.  
2. powołania komisji w celu odbioru robót budowlanych dla następującego zadania: Remont elewacji budynku – 

Roztoka, ul. 3 Maja 57. 
3. powołania komisji w celu odbioru robót budowlanych dla następującego zadania: Remont elewacji budynku 

Urzędu Gminy Dobromierz, Plac Wolności 24. 
4. powołania komisji w celu odbioru robót budowlanych dla następującego zadania: Przyłącze wodociągowe do 

oczyszczalni ścieków – Serwinów. 
5. powołania komisji w celu odbioru robót budowlanych dla następującego zadania: Remont obiektu basenów – 

Dobromierz, ul. Podgórna. 
6. zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2009. 
7. powołania komisji w celu odbioru robót budowlanych dla następującego zadania: Montaż barier SP-05/4 przy 

drogach gminnych Serwinów, Roztoka, Gniewków. 
8. powołania komisji w celu częściowego odbioru robót budowlanych dla następującego zadania:              - 

modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Dobromierz na lata 
2004-2006 i 2007-2013. 

9. zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2009. 
10. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków. 
11. zatwierdzenia planu finansowego Gminy Dobromierz na rok 2010. 
12. powołania komisji do oceny i rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Popularyzacja 

sportu wśród mieszkańców Gminy Dobromierz”. 
13. powołania komisji przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia i oceny spełniania 

przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny ofert prowadzonego w trybie: 
przetargu nieograniczonego na: Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Dobromierz i określenia regulaminu pracy komisji. 

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

1) 7 i 8 grudnia 2009 r. w Warszawie w seminarium szkoleniowym dla beneficjentów wdrażających projekty w 
ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego. 

2) 10 grudnia 2009 r. we Wrocławiu w szkoleniu prowadzonym przez RIO na temat „Zmian w systemie finansów 
publicznych i terminach ich wprowadzenia”. 

3) 31 grudnia 2009 r. w Warszawie w celu podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa 
systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – faza I” ze środków Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

4) w naradach kierowników jednostek organizacyjnych i kierowników referatów. 
5) w sesjach i komisjach Rady Gminy. 
6) w w/w okresie sprawozdawczym Wójt przyjął 19 interesantów.  

 
III. Wydarzenia: 

1) 12 grudnia 2009 r. w hali sportowej w Szkole Podstawowej w Dobromierzu odbył się turniej halowej piłki 
nożnej młodzików oraz trampkarzy.  

2) 12 grudnia uczniowie klas V-VI ze Szkoły Podstawowej w Gniewkowie uczestniczyli w konkursie 
matematycznym „Łamanie głowy w dwójce”, który odbył się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w 
Jaworze. 

3) 14 grudnia w nowej siedzibie Grupy Wsparcia w Czernicy odbyły się zajęcia terapeutyczne dla osób 
uzależnionych i współuzależnionych. 

4) W Zespole Szkół w Roztoce, na przełomie listopada i grudnia 2009 r. odbyła się akcja „Góra grosza”, w której 
uczniowie zbierali drobne monety. Łącznie zebrano 129,48 zł, które przekazano na pomoc dzieciom 
wychowującym się poza własna rodziną.  

5) We współpracy ze sponsorem tytularnym - portalem www.bieganie.pl oraz firmą Decathlon wyposażono 
kompletnie 15 osób z Uczniowskiego Klubu Sportowego bieganie.pl - ZS Roztoka w sprzęt na trudne zimowe 
warunki: buty, dresy, koszulki, bluzy, kurtki.  

6) Dzięki pozyskanym środkom finansowym z programu „Radosna Szkoła” trzy placówki oświatowe w naszej 
gminie zostały wyposażone w nowe pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole. Łączna kwota dotacji 



wyniosła 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. 

7) Tradycyjnie w okresie przedświątecznym, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował dla                          
swoich podopiecznych paczki żywnościowe. W ich skład wchodziły podstawowe artykuły spożywcze: mąka, 
cukier, olej, masło, margaryna, makaron, szynka konserwowa, barszczyk, uszka.  

8) 18 grudnia w Liceum Ogólnokształcącym w Świebodzicach odbył się Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Unii 
Europejskiej, w którym wzięła udział drużyna z Zespołu Szkół w Roztoce. Na 15 zawodników uczennica klasy III 
gimnazjum Natalia Matkowska zajęła III miejsce. 

9) 20 grudnia, sportowcy z Uczniowskiego Klubu Sportowego bieganie.pl - ZS Roztoka uczestniczyli w meczu 
Polskiej Ligi Siatkówki Kobiet. 

10) Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Roztoce przeprowadził konkurs na najpiękniejszą 
klasową choinkę. 

11)  W Szkole Podstawowej w Gniewkowie odbyło się przedstawienie bożonarodzeniowe pt. "Bóg tak umiłował 
świat, że Syna swego Jednorodzonego dał wszystkim narodom".  

12) 29 grudnia uroczyście otwarto Przychodnię Rehabilitacyjną Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Caritas” 
Diecezji Świdnickiej w Roztoce. 

13) 30 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu odbyło się spotkanie noworoczne. 
Na zaproszenie Wójta Gminy Czesława Drąga i Przewodniczącego Rady Gminy Marka Jaworskiego w spotkaniu 
uczestniczyli radni, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych i referatów, pracownicy Urzędu Gminy, 
reprezentanci instytucji publicznych, duchowieństwa, właściciele i szefowie firm oraz przedstawiciele organizacji 
działających na terenie gminy. 

14) Na zabawach sylwestrowych w sołectwach: Borów, Dobromierz, Jugowa, Dzierzków, Kłaczyna i Pietrzyków 
bawiło się ok. 600 osób.  

15) 9 stycznia 2010 r. w Ośrodku Kultury w Bolkowie uczennica gimnazjum w Roztoce Anna Drzał została laureatką 
VI Edycji Diecezjalnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w kategorii Solistka Młodzieżowa. 

16) 50-cio osobowa grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Roztoce wzięła udział w przyrodniczych warsztatach 
edukacyjnych prowadzonych w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu. 

17) 11 stycznia odbyła się pierwsza w tym roku narada kierowników referatów i gminnych jednostek 
organizacyjnych z Wójtem Gminy Dobromierz Czesławem Drągiem. 

18) 14 stycznia odbyły się szkolne eliminacje Konkursu Recytatorskiego „PEGAZIK” w Szkole Podstawowej w 
Dobromierzu, które zakończyły się wyłonieniem trojga reprezentantów na eliminacje gminne. 

19) 15 stycznia 50-cio osobowa grupa gimnazjalistów z Zespołu Szkół w Roztoce wraz z opiekunami uczestniczyła 
w spektaklu Teatru Polskiego we Wrocławiu.  

20) 17 stycznia w Zespole Szkół w Roztoce odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe, której gospodarzem było 
Koło Gospodyń Wiejskich w Roztoce. 

21) 18 stycznia odbyło się spotkanie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która 
omówiła plan wydatków Gminnych Programów Profilaktyki za 2009 rok, działalność świetlic środowiskowych, 
działalność Grupy Wsparcia oraz wytyczne do realizacji zadań na 2010 rok, a także ustaliła plan pracy komisji i 
zespołów roboczych. 

 
 
 
 


