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Informacja o pracy Wójta Gminy Dobromierz w okresie między sesjami 
(od 17 maja do 13 czerwca 2010 r.)  

 
I. Wydano zarządzenia w sprawie: 

1. zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2010. 
2. wyznaczenia lidera gminnego w Powszechnym Spisie Rolnym. 
3. trybu i warunków przyznawania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 

2010. 
4. powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i Gminnego Biura Spisowego dla 

przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010 r.  
5. zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2010. 
6. zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym dla głównego 

najemcy. 
7. powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Dobromierz w celu przeprowadzenia 

wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 
8. ustalenia tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego i 

wypłacania ekwiwalentu pieniężnego oraz zapewnienia środków czystości.  
9. ustalenia planu kontroli na 2010 rok podległych i nadzorowanych przez Wójta Gminy Dobromierz 

jednostek organizacyjnych Gminy oraz jednostek kontrolujących z dotacji w zakresie rozliczenia 
finansowego tych dotacji.  

10. organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Dobromierz. 
11. obniżenia ceny sprzedaży w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek 

budowlanych, położonych w Gniewkowie przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.  
12. zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2010. 

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

1. 19 maja we Wrocławiu na spotkaniu z Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie „Koncepcji 
Programowej drogi ekspresowej S-3 na odcinku Legnica (A4) – Lubawka”. 

2. 31 maja w Wałbrzychu na konferencji energetyczno – samorządowej pn. „Współpraca dla rozwoju”. 
3. w naradzie kierowników jednostek organizacyjnych i kierowników referatów. 
4. w sesji i komisjach Rady Gminy. 
5. w w/w okresie sprawozdawczym Wójt przyjął 12 interesantów.  
6. w szkoleniu członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Niedzicy. 

 
III. Wydarzenia: 
1. 17 maja br. w hali sportowej Zespołu Szkół w Roztoce odbyły się Międzygminne Zawody Strefowe w 

Karate Polish Kyokushinkai Tezuka Group o Puchar Wójta Gminy Dobromierz. W turnieju wzięło 
udział 45 zawodników m.in. ze Strzegomia i Wałbrzycha. 

2. 17-21 maja w Szkole Podstawowej w Dobromierzu odbył się tygodniowy cykl zajęć czytelniczych pod 
hasłem „Biesiada z książką”. Głównym celem zajęć było promowanie czytelnictwa wśród dzieci oraz 
rozwijanie zainteresowań czytelniczych i zachęcenie do systematycznego korzystania z książek.  

3. 17-21 maja odbyła się wycieczka klasy III b gimnazjum Zespołu Szkół w Roztoce do Trójmiasta. 
Zwiedzono m. in.: w Gdańsku pomnik Neptuna, w Sopocie Park Oliwski, Katedrę Oliwską, starówkę i 
molo, a w Gdyni statek – muzeum „Błyskawica”. 

4. 18 maja w Zespole Szkół w Roztoce odbył się Turniej wiedzy przyrodniczej dla uczniów klas trzecich 
szkół podstawowych z terenu Gminy Dobromierz. 

5. Odbyły się spotkania integracyjne Kół Gospodyń Wiejskich w Roztoce i Szymanowie.  
6. 19-20 maja w miejscowościach Dobromierz i Gniewków zostały przeprowadzone bezpłatne badania 

mammograficzne. Podczas akcji przebadano łącznie 140 kobiet. 
7. 19 - 21 maja odbyła się wycieczka uczniów klas III - VI Zespołu Szkół w Roztoce do Zakopanego, 

zwiedzono m.in.: Kościół N.M. Panny, cmentarz na Peksowym Brzysku, Pustelnię Brata Alberta, 
Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej oraz kaplicę Najświętszego Serca Pana w Jaszczurówce. 

8. 20 maja Uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej w Dobromierzu po raz kolejny pokazali, że dbają o 
swoje zdrowie. Owocem kulinarnej lekcji były własnoręcznie wykonane wiosenne kanapki.  

9. 23 maja odbył się mecz Granitu Roztoka z Victorią Świebodzice. Rozgrywka zakończyła się 
zwycięskim wynikiem 5:2 dla Granitu. 

10. 23 maja Płomień Dobromierz rozegrał mecz z drużyną Grom Bartoszówek. Wynik końcowy spotkania 
to 5:1 dla Bartoszówka. 
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11. 24 maja dzieci ze świetlicy środowiskowej w Borowie z okazji „Dnia Matki” przygotowały 
przedstawienie pt. "Kopciuszek". Wśród zaproszonych gości nie zabrakło radnych Rady Gminy 
Dobromierz: Danuty Ficy i Emilii Gradowskiej. Rolę gospodarza imprezy pełniła Danuta Radoń sołtys 
wsi Borów, która zorganizowała spotkanie i poczęstunek dla wszystkich. 

12. 24 maja odbyła się narada Wójta Gminy z kierownikami referatów, jednostek organizacyjnych i 
dyrektorami szkół.  

13. 24 maja szóstoklasiści szkół podstawowych z naszej gminy po raz piąty zmierzyli się w Gminnym 
Konkursie Języka Niemieckiego „DEUTSCH – KENNER”, jaki odbył się w Dobromierzu. Celem 
konkursu było wspieranie uczniów w rozwijaniu kompetencji językowych oraz zachęcenie do 
pogłębiania zainteresowań dotyczących realiów krajów niemieckojęzycznych. I miejsce zdobyli 
uczniowie szkoły z Roztoki, II uczniowie z Dobromierza, a III z Gniewkowa. 

14. 25 maja w Zespole Szkół w Roztoce uczniowie klas III szkół podstawowych wzięli udział w Gminnym 
Konkursie Matematycznym – „Mistrz Matematyki”. O tytuł walczyło 9 trzecioklasistów z trzech szkół 
podstawowych. Tytuł „Mistrza Matematyki” zdobył uczeń ze Szkoły Podstawowej w Dobromierzu - 
Michał Konieczny. 

15. 25 maja Komisja Rewizyjna zgodnie z rocznym planem pracy dokonała analizy postępu prac 
związanych z procesem inwestycyjnym na terenie Gminy Dobromierz. Podczas spotkania radni swoją 
uwagę skierowali przede wszystkim na budowę oczyszczalni ścieków w Serwinowie. Następnie 
członkowie komisji wraz z Wójtem i Zastępcą Wójta odwiedzili teren budowy, gdzie zapoznano się ze 
stanem przebiegu prac budowlanych. 

16. 26 maja z okazji Dnia Matki i zbliżającego się Dnia Ojca, przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej w 
Dobromierzu przygotowały dla swoich rodziców przedstawienie „W krainie Królowej Bajek”. 

17. Od 26 maja do 1 czerwca na terenie Gminy Dobromierz trwał Sportowy Turniej Miast i Gmin 2010, 
akcji przyświecało hasło: Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich. Podczas dziewięciu imprez wzięło 
udział 254 startujących. 

18. 27 maja odbył się II etap ogólnopolskiego turnieju piłkarskiego dla młodzieży szkolnej Coca-Cola 
Cup, w którym udział wzięła drużyna z Roztoki i po raz pierwszy w historii zakwalifikowała się do 
finału we Wrocławiu. 

19. 27 maja drugo - i trzecioklasiści z gminnych szkół podstawowych wzięli udział w Gminnym Konkursie 
Ortograficznym "Ortografek", którego gospodarzem była szkoła w Dobromierzu. W ogólnej 
klasyfikacji I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Roztoce, II - w Dobromierzu. 

20. 26 – 28 maja 2 strażaków z Dobromierza pracowało przy usuwaniu skutków powodzi na terenie 
powiatu głogowskiego. Jednostka wypompowywała wodę z zalanych terenów w Głogowie. 

21. 28 maja siatkarki z UKS bieganie.pl – ZS Roztoka wzięły udział w turnieju piłki siatkowej w 
Wiadrowie i zajęły III miejsce. 

22. 30 maja drużyna Granitu Roztoka rozegrała mecz na swoim boisku z Zielonymi Mrowiny. Wynik 
końcowy spotkania 2:1 dla gospodarzy. 

23. 30 maja Płomień Dobromierz zagrał mecz na swoim boisku z drużyną Granitu Rogoźnica. Rozgrywka 
zakończyła się zwycięstwem 6:1 dla gości. 

24. 30 maja br.- 2 czerwca odbyła się wycieczka szóstoklasistów ze Szkoły Podstawowej w Gniewkowie 
do Krakowa i Wieliczki. 

25. 6 czerwca Płomień Dobromierz rozegrał mecz z Herbapolem Stanowice. Spotkanie zakończyło się 
wynikiem 3:1 dla drużyny z Dobromierza. 

26. 7 czerwca, klasę II Szkoły Podstawowej w Dobromierzu odwiedził pszczelarz Kazimierz Drewniak z 
Pietrzykowa, który opowiadał o pszczołach, ich życiu, zwyczajach oraz pracy w pasiece. 

27. 8 czerwca na boisku przy Zespole Szkół w Roztoce odbył się Gminny Dzień Dziecka w którym 
uczestniczyło 345 dzieci. Głównym organizatorem imprezy był Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i 
Rekreacji w Dobromierzu wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Zespołem Szkół w Roztoce. 
Wszystkim zapewniono: kiełbaski, napoje, słodycze oraz bogaty program sportowo – rozrywkowy. 

28. 10 czerwca odbył się wojewódzki finał Coca-Cola Cup we Wrocławiu, w którym wzięła udział drużyna 
Zespołu Szkół w Roztoce zajmując 9. miejsce. 

29. 11 czerwca zakończyła się kompleksowa renowacja pomnika św. Jana Nepomucena, który 
przeniesiono do rynku w Dobromierzu.  

30. 13 czerwca Nysa Kłaczyna rozegrała mecz z Huraganem Olszany i pokonała przeciwnika wynikiem 
3:8. 

31. 13 czerwca odbyła się Noc Cygańska w Roztoce. Gwiazdą wieczoru był Don Wasyl. Imprezę uświetnił 
także występ uczniów Społecznego Ogniska Muzycznego z Dobromierza oraz zespołu Gambit z 
Jawora. Trzecia edycja imprezy zgromadziła 1,5 tysiąca mieszkańców Roztoki, sąsiednich 
miejscowości oraz okolicznych gmin. 


