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Informacja o pracy Wójta Gminy Dobromierz w okresie między sesjami 
(od 13 sierpnia do 16 września 2010 r.)  

 
I. Wydano zarządzenia w sprawie: 

1. przeprowadzenia kontroli w szkołach Gminy Dobromierz w sprawie przygotowania do rozpoczęcia 
roku szkolnego 2010/2011. 

2. powołania komisji w celu odbioru robót budowlanych dla następującego zadania: „Mała 
architektura wokół rzeźby św. Nepomucena w Dobromierzu”. 

3. zasad i terminów przyjmowania wniosków do projektu budżetu na 2011 rok oraz zakresu i 
szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.  

4. trybu przyjmowania wniosków do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2020. 
5. przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobromierz za I półrocze 2010 

roku. 
6. protokolarnego przekazania składników majątku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w 

Dobromierzu i rozliczenia się z wyposażenia stanowiska pracy Dyrektora Gminnego Ośrodka 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu w środki trwałe i przedmioty nietrwałe. 

7. powołania komisji do odbioru robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Dostawa i montaż 
wyposażenia czterech placów zabaw na terenie Gminy Dobromierz”. 

8. przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu, będącego w dyspozycji rad sołeckich Gminy Dobromierz. 
9. zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2010. 
10. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na dostawę oleju opałowego 

grzewczego Ekoterm Plus zgodnego z Polską Normą PN-C-96024:2001 w ilości 38.000 litrów do 
kotłowni w budynkach Zespołu Szkół w Roztoce i Szkoły Podstawowej w Gniewkowie w sezonie 
grzewczym 2010/2011. 

11. 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 dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej 
we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza 
do Bronówka w Gminie Dobromierz” i określenie regulaminu pracy komisji. 

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

1. 19 sierpnia br. w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu na naradzie w sprawie dróg tzw. 
„schetynówek”. 

2. 31 sierpnia br. na posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu” w Udaninie w 
sprawie oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju dla „Małych projektów”.  

3. 8 września br. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Najwyższej Izbie Kontroli 
we Wrocławiu. 

4. 15 września br. we Wrocławiu na konferencji pn. „Profilaktyka zdrowotna mieszkańców – 
wyzwaniem dla samorządów”.  

5. 16 września br. we Wrocławiu na spotkaniu byłych wojewodów i marszałków województwa 
dolnośląskiego w sprawie ochrony przeciwpowodziowej. 

6. w naradzie kierowników jednostek organizacyjnych i kierowników referatów, 
7. w sesji i komisjach Rady Gminy, 
8. w w/w okresie sprawozdawczym Wójt przyjął 8 interesantów.  

 
III. Wydarzenia: 

1. 13 sierpnia br. w przedszkolu w Dzierzkowie odbyło się pożegnanie sześciu pięciolatków, które 
teraz uczęszczać będą do klas „0” w Gniewkowie i Roztoce. 

2. 15 sierpnia odbył się festyn rodzinny w Czernicy. 
3. 15 sierpnia piłkarze Granitu Roztoka zainaugurowali sezon 2010/2011 remisując 1:1 z drużyną z 

Dziećmorowic. 
4. 16 sierpnia w Zespole Szkół w Roztoce zakończono I etap realizacji projektu pn. „Pracownia 

przyrodnicza w każdej Gminie”, podczas którego przygotowano i umeblowano pomieszczenie 
przeznaczone na pracownię. Koszt 15 tys. zł został pokryty z budżetu gminy. 
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5. 19 sierpnia zakończono odbudowę drogi dojazdowej biegnącej od kościoła w stronę Wolbromka, o 
długości 1715 mb. Remont nawierzchni odbył się w ramach zadania pn.: „Kłaczyna - droga 
dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni pełnej konstrukcji zamkniętej warstwą jezdną 
(mieszanka mineralno - bitumiczna)". Na ten cel Gmina Dobromierz przeznaczyła kwotę ponad 200 
tys. zł, a drugą połowę otrzymała z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Łącznie koszt inwestycji wyniósł ponad 405 tys. 
zł. 

6. 20 sierpnia nastąpił ostateczny odbiór robót kamieniarskich przy pomniku św. Jana Nepomucena w 
Dobromierzu. Środki finansowe na renowację i konserwację pomnika pozyskano dzięki 
zaangażowaniu konsulatu Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu. O nowe otoczenie 
architektoniczne dla pomnika zadbała Gmina Dobromierz, która pokryła koszty projektu i realizacji 
elementów kamieniarskich z piaskowca wykonanych przez firmę Mag-Bud z Roztoki. 

7. 22 sierpnia odbyły się Dożynki Gminne. W uroczystości wzięli udział Wicemarszałek 
Województwa Dolnośląskiego Stanisław Longawa, konsul Rüdiger Schulz z Konsulatu 
Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, Biskup Diecezji Świdnickiej Ignacy 
Dec, który przewodniczył polowej mszy świętej, a także delegacje wieńcowe oraz mieszkańcy 
Gminy Dobromierz. Po części oficjalnej odbył się festyn ludowy z wieloma atrakcjami. 

8. 25 sierpnia odbyły się ostatnie zajęcia w dzierzkowskiej świetlicy, podczas których dokończono 
wspólnie malowaną grafikę pt "Wakacyjny kolaż" oraz podsumowano wyniki zawodów sportowych 
o tytuł „Wakacyjnego Mistrza Sprawności”. Pierwsze miejsce zdobył Kacper Kuźmiński. 

9. 26 sierpnia dokonano odbioru mieszkania w Borowie 34/4, w którym Zakład Obsługi Komunalnej 
w Dobromierzu zamontował nową instalację elektryczną, wstawił okna z PCV, kabinę prysznicową, 
położył gładź gipsową na ścianach i suficie, pomalował pomieszczenia oraz położył wykładzinę 
PCV. W nowym mieszkaniu zamontowano także kuchnię węglową, piec grzewczy i bojler 
elektryczny. 

10. 28 sierpnia 4 strażaków OSP Dobromierz uczestniczyło w Ogólnopolskim Zlocie Strażaków w 
Sosnowcu. Uczestnicy podziwiali zarówno zabytkowy, jak i najnowszy sprzęt ratowniczo-gaśniczy, 
a także przyglądali się umiejętnościom strażaków podczas pokazów działań ratowniczych. 

11. 29 sierpnia i 5 września odbyły się pierwsze rozgrywki w rundzie jesiennej Płomienia Dobromierz i 
Nysy Kłaczyna. Pierwsza drużyna przegrała mecze z drużyną z Żarowa (0:3) i Rogoźnicy (1:2). 
Nysa przegrała swój pierwszy mecz z Gromem Bartoszówek (5:3), a podczas drugiego pokonała 
rywali ze Stanowic 5:0. 

12. 30 sierpnia odbyła się narada kierowników referatów, jednostek organizacyjnych oraz dyrektorów 
szkół z Wójtem Gminy. 

13. 1 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011 w trzech szkołach 
gminnych oraz w dzierzkowskim przedszkolu. 

14. 2 września oficjalnie oddano do użytku 4 place zabaw w miejscowościach Jugowa, Roztoka, 
Dzierzków i Gniewków. Na placach znajdują się m.in. huśtawki, karuzele, bujaki, zjeżdżalnie oraz 
piaskownice. Koszt inwestycji to ponad 110 tys. zł, z czego 35 tys. zł pochodzi z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, a pozostała część z budżetu gminy.  

15. 3 września Wójt i Sekretarz Gminy wzięli udział w uroczystościach z okazji 40-lecia Domu 
Pomocy Społecznej w Jaskulinie. 

16. Od 8 września trzej rachmistrzowie z naszej gminy rozpoczęli Powszechny Spis Rolny, który 
potrwa do 31 października br. 

17. 10 września odbyło się spotkanie Wójta Gminy z Herbertem Gunther’em, byłym mieszkańcem 
Roztoki, który systematycznie odwiedza naszą gminę i pomaga potrzebującym. 

18. 11 września członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Dzierzkowa wraz z rodzinami udały się na 
wycieczkę do Wrocławia. Podczas wyprawy panie zwiedziły Ostrów Tumski na którym spotkały 
się z byłym proboszczem parafii w Gniewkowie ks. Piotrem Sową. 

19. 12 września w Gniewkowie odbyły się dożynki parafialne. 
20.  13 września Fundacja Edukacji Przedszkolnej we Wrocławiu wyłoniła laureatów konkursu na letni 

wypoczynek w przedszkolach. I miejsce zdobyły przedszkolaki z Dzierzkowa.  
21. 14 września odbyła się narada kierowników referatów, jednostek organizacyjnych oraz dyrektorów 

szkół z Wójtem Gminy. 
 


