
Informacja o pracy Wójta Gminy Dobromierz w okresie między sesjami 
(od 21 stycznia do 15 lutego 2010 r.) 

 
I. Wydano zarządzenia w sprawie: 

1. powołania komisji przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia i oceny 
spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej 
budowy sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków i określenia regulaminu pracy komisji. 

2. sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009. 
3. powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków prowadzenia ustnego przetargu 

nieograniczonego na sprzedaż samochodu marki Żuk. 
4. przekazywania przez jednostki organizacyjne Gminy Dobromierz dokumentów o wartości 

historycznej do archiwum zakładowego Urzędu Gminy Dobromierz. 
 

II. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy uczestniczył w następujących spotkaniach: 
1) 26 stycznia br. we Wrocławiu w spotkaniu konsultacyjno-informacyjnym na temat „Poprawy 

efektywności energetycznej w budynkach”. 
2) 9 lutego we Wrocławiu w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim w spotkaniu u Wojewody. 
3) w w/w okresie sprawozdawczym Wójt przyjął 7 interesantów.  
 

III. Wydarzenia: 
1. W dniach 19, 21 i 22 stycznia uczniowie klas III gimnazjum w Roztoce przystąpili do egzaminu 

próbnego. Składał się on z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i języków 
obcych. Za każdy test uczniowie mogli otrzymać maksymalnie 50 punktów.  

2. W dniach 14 - 29 stycznia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadził kontrolę 11 świetlic 
środowiskowych, które działają na terenie Gminy Dobromierz. 

3. 21 stycznia w Szkole Podstawowej w Gniewkowie odbyła się zabawa choinkowa dla uczniów z klas 
IV-VI.  

4. 22 stycznia w Zespole Szkół w Roztoce zebrali się dziadkowie i babcie, aby świętować ten 
szczególny dla nich dzień.  

5. 22 stycznia mieszkańcy Dzierzkowa uczestniczyli w spotkaniu noworocznym, jakie odbyło się                 
w świetlicy wiejskiej.  

6. 23 stycznia, klasy 0 - VI ze Szkoły Podstawowej w Dobromierzu bawiły się na balu maskowym.  
7. 25 stycznia w Szkole Podstawowej w Gniewkowie 12. uczestników zmierzyło się w dwóch 

kategoriach wiekowych konkursu recytatorskiego "Pegazik".  
8. 26 stycznia grupa uczennic z roztockiego gimnazjum wraz z opiekunem, Marią Liniak uczestniczyła 

w obchodach „Dnia Europejskiego” zorganizowanego przez Liceum Ogólnokształcące                      
w Świebodzicach.  

9. 27 stycznia odbył się bal maskowy w klasach 0 – III Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Roztoce. 
10. 27 stycznia na stronach  internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 

zamieszczona została lista rankingowa zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej 
zakwalifikowanych do współfinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W 
pozycji 62. listy rankingowej znalazła się Gmina Dobromierz, która otrzymała dotację na realizację 
zadania: Budowa sieci wodociągowej we wsiach Dzierzków, Bronówek i Dobromierz. Wartość 
zadania to 5.585.000 zł, kwota dofinansowania 3.024.927 zł. Realizacja zadania przewidziana jest w 
latach 2010-2011. 

11. 29 stycznia w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych       
z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2010, Wójt Gminy Dobromierz rozdysponował środki 
publiczne w wysokości 58 000,00 zł na zadanie pod nazwą "Popularyzacja sportu wśród 
mieszkańców Gminy Dobromierz".  

12. 29 stycznia w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobromierzu 
odbyła się uroczystość uświetniająca Dzień Babci i Dzień Dziadka, w którym dzieci wcieliły się w 
postacie z bajek. 

13. Pod koniec stycznia 35 uczniów klas V-VI szkoły podstawowej Zespołu Szkół w Roztoce wzięło 
udział w zajęciach edukacyjnych przeprowadzonych w Centrum Edukacji Ekologicznej                      
i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu. 

14. W bibliotece przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobromierzu odbyło się „Pasowanie na 
czytelnika”. Głównym celem tej imprezy czytelniczej jest zachęcenie najmłodszych uczniów do 
korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej.  



15. 30 stycznia w Pietrzykowie odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne, w którym udział wzięli: 
przewodniczący Rady Gminy Marek Jaworski oraz ksiądz proboszcz Jan Gargasewicz.  

16. 30 stycznia odbył się halowy turniej piłki nożnej juniorów i seniorów o Puchar Dyrektora GOKSiR,   
w którym zmagało się 6 drużyn. 

17. 3 lutego odbyło się szkolenie pracowników Urzędu Gminy w ramach projektu „Kompetentny 
urzędnik – silny samorząd” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego pod hasłem 
„Zamówienia publiczne w jst”, w którym uczestniczyło 15 osób. 

18. 5 i 12 lutego dwudziestoosobowa grupa nastolatków wyjechała na kąpielisko do Jawora.  
19. 5 lutego br. w Borowie odbyło się zebranie wiejskie związane z wyborem nowego sołtysa, którym 

została p. Danuta Radoń.  
20. 6 lutego w świetlicy w Dzierzkowie była impreza walentynkowa zorganizowana przez Radę  Sołecką. 
21. 10 lutego w świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie odbyły się zajęcia plastyczne pod okiem Grażyny 

Meus. Tematem przewodnim była zbliżająca się olimpiada w Vancouver.  
22. Podczas tegorocznych ferii zimowych po raz pierwszy w Gminnym Centrum Informacji odbywały się 

zajęcia plastyczne prowadzone przez dwie stażystki Urzędu Gminy Dobromierz w których każdego 
dnia uczestniczyło od 5 do 8 osób. 

23. Podczas tegorocznych ferii zimowych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu           
i Rekreacji w zajęciach uczestniczyło 1024 osoby. 

24. 25 stycznia i 15 lutego w siedzibie Grupy Wsparcia w Czernicy odbyły się zajęcia terapeutyczne dla 
osób uzależnionych i współuzależnionych.  


