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Informacja o pracy Wójta Gminy Dobromierz w okresie między sesjami 
(od 14 czerwca do 12 sierpnia 2010 r.)  

 
I. Wydano zarządzenia w sprawie: 

1. powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargu ustnego 
nieograniczonego na sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, położonych 
w Gniewkowie. 

2. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień 
nauczyciela mianowanego. 

3. 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. 

4. zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2010. 
5. powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. zagospodarowania 

przestrzennego i zamówień publicznych w Referacie Infrastruktury Technicznej. 
6. zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym dla głównego 

najemcy. 
7. powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargu ustnego 

nieograniczonego na sprzedaż działki nr 85/83 o pow. 0,73 ha położonej w Dobromierzu przy ul. 
Zielonej. 

8. zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2010. 
9. wprowadzenia „REGULAMINU” wewnętrznej kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Dobromierz. 
10. powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ogłoszonym otwartym konkursie na 

wsparcie realizacji zadań Gminy z zakresu wyłapywania, transportu i opieki nad bezpańskimi psami. 
11. zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym dla głównego 

najemcy.  
12. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na dostawę i montaż 

wyposażenia czterech placów zabaw na terenie Gminy Dobromierz (Gniewków, Dzierzków, Roztoka, 
Jugowa). 

13. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Dobromierz w roku 
szkolnym 2010/211 i 2011/2012. 

14. przeprowadzenia kontroli kolonii letniej w Kątach Rybackich, zorganizowanej dla dzieci z Gminy 
Dobromierz.  

15. ustalenia pogotowia kasowego. 
 
II. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy uczestniczył w następujących spotkaniach: 

1. 23 czerwca br. w Katowicach w Seminarium nt. „Praw i obowiązków podmiotu podczas kontroli 
NIK”. 

2. 25 czerwca br. na konferencji we Wrocławiu nt. „Powszechnego Spisu Rolnego 2010 r. – źródła 
szczegółowej informacji o rolnictwie”. 

3. 5 lipca br. w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu w sprawie Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. 

4. 20 i 21 lipca br. w Kątach Rybackich na kontroli kolonii letniej. 
5. w w/w okresie sprawozdawczym Wójt przyjął 25 interesantów.  

 
III. Wydarzenia: 
 

1. 14 czerwca zakończyła się renowacja pomnika św. Jana Nepomucena. 5,5 metrowa rzeźba stanęła 
w centrum Dobromierza. Dotychczas rzeźba znajdowała się przy ośrodku zdrowia w Dobromierzu. 
Renowację pomnika współfinansował Konsulat Republiki Federalnej Niemiec. 

2. 14 czerwca 50-osobowa grupa Niemców odwiedziła naszą gminę. Przybyli goście to głównie byli 
mieszkańcy Dobromierza, Szymanowa i Jaskulina. Na prośbę przedstawicielki grupy, Joanny 
Kormeier, Wójt Gminy Czesław Drąg przyjął zaproszenie i spotkał się Niemcami w kawiarni              
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„U Dobromira”. Przedstawił także gościom charakterystykę gminy, wręczył materiały promocyjne i 
odpowiadał na pytania gości. 

3. 15 czerwca w Roztoce odbyło się otwarcie Punktu Aptecznego, jaki powstał w sąsiedztwie ośrodka 
zdrowia. W spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Wójta Kazimierz Sychowicz, Przewodniczący Rady 
Gminy Marek Jaworski, Sekretarz Gminy Bolesław Stochmal, ks. Stanisław Majchrzak, a także 
właściciel firmy oraz radni i pracownicy przychodni. 

4. W dniu 16 czerwca odbyło się bezpłatne szczepienie 20-stu jedenastolatek przeciwko wirusowi HPV 
wywołującemu raka szyjki macicy. Była to druga dawka. Trzecia planowana jest na wrzesień. 

5. W dniu 17 czerwca w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Dobromierzu odbył się międzyszkolny 
konkurs Wiedzy o Gminie Dobromierz. Drużyny musiały wykazać się wiedzą o historii Dobromierza, 
walorach przyrodniczych oraz znajomością zagadnień związanych z kulturą i rozrywką. W konkursie 
zwyciężyła drużyna z Gniewkowa. 

6. 18 czerwca dzieci z Małego Przedszkola w Dzierzkowie odwiedzili funkcjonariusze policji z Komendy 
Powiatowej Policji w Świdnicy. Policjanci opowiadali o swojej pracy, zaznaczając, że są głównie po 
to, by chronić i pomagać ludziom. Spotkanie poświęcono także bezpieczeństwu na drodze. 

7. 19 czerwca odbył się 4. Piknik w Dzierzkowie. Podczas imprezy Wójt Gminy Czesław Drąg wręczył 
zespołowi Dobromierzanie statuetkę oraz list gratulacyjny z okazji 5-lecia istnienia zespołu. W 
pikniku uczestniczył także Przewodniczący Rady Gminy Marek Jaworski. 

8. W niedzielę 20 czerwca odbyła się I tura wyborów na prezydenta RP. Mieszkańcy Gminy 
Dobromierz oddawali swoje głosy w trzech lokalach wyborczych – w Dobromierzu, Gniewkowie i 
Roztoce. Frekwencja w gminie wyniosła 45,65%. 

9. 22 czerwca Komisja Socjalna wraz z Wójtem Gminy Czesławem Drągiem oraz Sekretarzem Gminy 
Bolesławem Stochmalem odwiedziła kąpielisko w Dobromierzu. Wizyta miała na celu zapoznanie się 
ze stanem przygotowań basenów do otwarcia sezonu letniego 2010. Prezentacji obiektu dokonał 
dyrektor GOKSiR Józef Noworól. 

10. Tuż przed zakończeniem roku szkolnego uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Roztoce wybrali się na 
wycieczkę do Dobromierza. Zwiedzili wieżę widokową w Bronówku oraz pomnik św. Jana 
Nepomucena. 

11. Uczennica Szkoły Podstawowej w Dobromierzu Aleksandra Subczak została wyróżniona w konkursie 
„Oto Bajka”, który odbył się podczas Festiwalu Bajki w ramach partnerskiego projektu powiatu 
świdnickiego i czeskiego miasta Sicin – „Wrota do Bajki”. Nagrodę piątoklasistka otrzymała podczas 
inauguracji festiwalu w Teatrze Miejskim w Świdnicy.  

12. 24 czerwca w sali widowiskowej GOKSiR w Dobromierzu odbyło się uroczyste zakończenie roku 
szkolnego III klas gimnazjum. Uroczystość rozpoczęła się spektaklem Mikołaja Gogola „Ożenek” w 
wykonaniu absolwentów. Tuż po nim Wójt Gminy Czesław Drąg oraz dyrektor Zespołu Szkół w 
Roztoce Piotr Krygier wręczyli najlepszym uczniom Nagrody Wójta i wyróżnienia. 

13. W dniu 24 czerwca odbyła się impreza plenerowa nad brzegiem Nysy Szalonej w Dzierzkowie pn. 
„Dzierzkowskie Wianki”. Spotkanie w plenerze zorganizowało miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich 
oraz Rada Sołecka. 

14. 25 czerwca ponad 500 uczniów gminnych placówek zakończyło rok szkolny 2009/2010. Najlepsi 
uczniowie otrzymali Nagrody Wójta, które w jego imieniu wręczyli: Sekretarz Gminy Bolesław 
Stochmal, Skarbnik Gminy Andrzej Poradowski oraz Przewodniczący Rady Gminy Marek Jaworski. 

15. 26 czerwca na boisku w Kłaczynie odbył się mecz Oldboye vs. Kadra. Na organizowaną co roku 
imprezę licznie przybyli  zawodnicy wraz ze swoimi rodzinami. Mecz zakończył się remisem. 

16. 26 czerwca w Gniewkowie odbyła się impreza – piknik rodzinny pn. „Sobótki w Gniewkowie”. 
17. W dniach 22 maja – 27 czerwca druhowie z OSP Dobromierz, Roztoka i Gniewków uczestniczyli w 

kursie strażaków – ratowników zorganizowanym dla powiatu świdnickiego. Zajęcia odbywały się w 
weekendy w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy. Kurs zakończył się egzaminem 
teoretycznym i praktycznym, jaki zdało 13 strażaków. 

18. 30 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2009/2010 Społecznego Ogniska 
Muzycznego, jakie działa przy GOKSiR. Podczas spotkania prowadzący ognisko Maciej Wołujewicz 
wręczył najlepszym muzykom nagrody. W uroczystości uczestniczył także Przewodniczący Rady 
Gminy Marek Jaworski. 

19. 1 lipca w Urzędzie Gminy Dobromierz odbyło się postępowanie egzaminacyjne na wniosek Pani 
Elżbiety Kołodyńskiej – nauczyciela matematyki i przyrody Szkoły Podstawowej w Gniewkowie. 
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Kandydatka spełniła wszystkie warunki zgodne z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej 
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli i uzyskała zaświadczenie 
komisji o zdaniu egzaminu.  

20. 1 lipca Wójt Gminy Czesław Drąg odebrał z rąk Wicemarszałka Dolnośląskiego Marka Łapińskiego 
umowę na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce w ramach Planu 
Rozwoju Lokalnego Gminy Dobromierz na lata 2004 – 2006 i 2007 – 2013, etap III”, jaką przyznano 
z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2010. Kwota dotacji to ponad 295 tys. zł. 

21. 4 lipca odbyła się II tura wyborów na prezydenta RP. Mieszkańcy oddawali swoje głosy w trzech 
lokalach wyborczych – Dobromierzu, Gniewkowie i Roztoce. Frekwencja w gminie wyniosła 46,15%.  

22. 4 lipca odbył się Piknik Rodzinny w Pietrzykowie. 
23. Urząd Gminy Dobromierz zakupił ramki do tablic rejestracyjnych z logo i sloganem gminy w ramach 

materiałów promocyjnych. Gadżety te sukcesywnie rozdawane są naszym mieszkańcom.  
24. W dniu 9 lipca w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Roztoce odbył się Turniej Piłki Siatkowej, w 

którym rywalizowali uczniowie i nauczyciele. Ostatecznie zwycięską drużyną okazali się nauczyciele 
wraz z absolwentami szkoły. 

25. Gmina Dobromierz została pierwszym w kraju zwycięzcą konkursu „Na wagę złota” w kategorii 
Najaktywniejsza Jednostka Samorządu Terytorialnego organizowanym przez Polską Agencję 
Prasową w kategorii Złota Aktywność. Spośród ponad 100 członków Klubu PAP, do jakiego 
Dobromierz należy od blisko roku, Urząd przesłał największą ilość materiałów. 

26. 13 lipca 8 mieszkańców Gminy Dobromierz wyjechało na kolonię do Ośrodka Wypoczynkowego 
Pomet w Niechorzu. Wypoczynek finansowało Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Kolonia trwała do 
26 lipca. 

27. 15 lipca 100-osobowa grupa dzieci z terenu gminy wyjechała na kolonię do Kątów Rybackich. Na 
miejsce wyjazdu przybyła policja w celu sprawdzenia stanu technicznego autobusów i trzeźwości 
kierowców. Po badaniu jeden z pojazdów nie został dopuszczony do jazdy. Tym samym wyjazd 
jednej grupy przedłużył się w czasie. Dzięki podjętym działaniom udało się pozyskać autobus z 
Karpacza, który po północy wyruszył z drugą grupą dzieci do Kątów Rybackich. 

28. W dniu 16 lipca na zaproszenie Wójta Czesława Drąga odbyła się narada sołtysów. Podczas 
spotkania omawiano temat Powszechnego Spisu Rolnego, realizacji podatków za I półrocze br. oraz 
rozmawiano na temat organizacji tegorocznych dożynek gminnych, które odbędą się 22 sierpnia. 

29. 16 i 23 lipca w Małym Przedszkolu w Dzierzkowie odbyły się warsztaty dla rodziców z psychologiem 
i logopedą. Spotkania poprowadzili specjaliści w ramach projektu „Małe Przedszkole jest fajne”. 
Podczas zajęć, rodzice uczyli się, jak radzić sobie z problemami wychowawczymi pojawiającymi się 
na różnych etapach rozwojowych dzieci. Rodzice, uzyskali wiele cennych wskazówek, jak zachęcić 
dziecko do współpracy, samodzielności oraz, jak okazać mu swoją akceptację i uczucia. 

30. 17 lica odbył się Piknik Rodzinny w Szymanowie. 
31. 20 lipca w Małym Przedszkolu w Dzierzkowie dzieci rozpoczęły naukę języka niemieckiego.  
32. W dniach 20 - 21 lipca Wójt Gminy Czesław Drąg, Sekretarz Gminy Bolesław Stochmal oraz 

kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Kłys przeprowadzili kontrolę w Ośrodku 
Wczasowym„Panorama”, w którym przebywali nasi koloniści. Wizytacja dotyczyła głównie 
sprawdzenia zgodności realizacji zobowiązań, jakie przyjęła na siebie firma "Panorama". 
Szczegółowo skontrolowano warunki mieszkaniowe, sanitarne, żywieniowe i realizację programu 
kolonijnego, w tym wycieczek i innych oferowanych przez organizatora atrakcji. 

33. W dniu 22 lipca rozpoczął się ostatni etap prac związanych z pomnikiem św. Jana Nepomucena. 
Sama renowacja rzeźby i jej montaż zakończyły się 14 czerwca. Od 22 lipca rozpoczęły się prace 
związane z wykonaniem podłoża, ogrodzenia i oświetlenia wokół pomnika. 

34. 25 lipca odbył się Piknik Rodzinny w Jaskulinie. 
35. 26 lipca w godzinach rannych grupa kolonistów wróciła z Kątów Rybackich. Podróż minęła sprawnie 

i bezproblemowo. Dzieci odebrali ich rodzice z placu Wolności w Dobromierzu. 
36. 31 lipca odbył się Piknik Rodzinny w Jugowej – Jugowskie Lato. 
37. W dniach 31 lipca – 1 sierpnia w Licheniu odbyło się Ogólnopolskie Spotkanie Trzeźwościowe dla 

osób uzależnionych i ich rodzin. W spotkaniu tym wzięło udział 5 członków Grupy Wsparcia w 
Czernicy. 

38. Od 2 sierpnia filia Urzędu Pocztowego Świebodzice 1, która dotychczas mieściła się w budynku 
magistratu w Dobromierzu zmieniła swoją siedzibę. Obecnie znajduje się przy pl. Wolności 6.  
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39. 4 sierpnia Wójt Gminy Czesław Drąg oraz Zastępca Wójta Kazimierz Sychowicz przebywali na 
terenie oczyszczalni ścieków w Serwinowie, by przyjrzeć się postępom prac. Na oczyszczalni 
znajduje się już komplet urządzeń technologicznych. Niebawem położona zostanie nowa droga, 
chodniki oraz ogrodzenie. Obecnie, oprócz prac porządkowych, trwa malowanie pomieszczeń, zaś 
pod koniec sierpnia rozpocznie się rozruch technologiczny. 

40. W dniu 4 sierpnia w Małym Przedszkolu w Dzierzkowie zorganizowano wycieczkę do Centrum 
Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu. Głównym tematem wyprawy był 
las i jego mieszkańcy. W spotkaniu uczestniczyła też jedna z mam, która oprócz przedszkolanek, 
także sprawowała opiekę nad dziećmi. 

41. 7 sierpnia odbył się Piknik Rodzinny w Borowie. 
42. 10 sierpnia rozpoczęto montaż ogrodzenia wokół pomnika św. Jana Nepomucena w Dobromierzu. 

Firma Magdziak z Roztoki ustawiła słupki z piaskowca, w efekcie na ogrodzenie mają się składać 
także tralki, ozdobne kule i ślimaki. 

43. 12 sierpnia na odnawianej drodze w Kłaczynie rozpoczęto prace z kładzeniem asfaltu. Remont 1715 
mb nawierzchni rozpoczął się w lipcu. Wcześniejsze prace wykonali pracownicy Zakładu Obsługi 
Komunalnej. Do prac przy wylewaniu asfaltu w drodze przetargu wyłoniono firmę Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno – Rolne Sady Dolne Sp. z o.o. Na inwestycję Gmina Dobromierz pozyskała dotację z 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 
 
 

 


