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Informacja o pracy Wójta Gminy Dobromierz w okresie między sesjami 
(od 17 września do 20 października 2010 r.)  

 
I. Wydano zarządzenia w sprawie: 

1. ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka 
Sienkiewicza w Roztoce, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Dobromierz. 

2. przeprowadzenia wyrywkowej inwentaryzacji okresowej „Inwestycje w Toku” Gminy Dobromierz. 
3. zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Dobromierz nr 46/1/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie 

zakładowej normy zużycia paliwa dla samochodu Skoda Octavia Nr rejestracyjny DSW 05880.  
4. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w 

Dobromierzu za 2009 rok. 
5. powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów Prezydenta RP przeprowadzony w 

dniach 20 czerwca i 4 lipca 2010 r. 
6. zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2010. 
7. powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce, ul. Jana Pawła II 7/9, 58-173 Roztoka. 
8. zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2010. 
9. określenia szczegółowych zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników 

Urzędu Gminy Dobromierz. 
10. powołania komisji w celu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji pn. „Budowa 

systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza I” – budowa komunalnej 
oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działkach Nr 225; 231; 234; 239/1 AM 2 obręb Dobromierz. 

11. zmiany Zarządzenia Nr 8/03 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie 
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobromierz.  

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

1. 21 września br. w Warszawie na XI Kongresie Gmin Wiejskich RP. 
2. 4 - 8 października br. w Helsinkach w szkoleniu w ramach projektu „wsparcie szkoleniowo -doradcze 

dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz innych Jednostek Samorządu Terytorialnego 
odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie Dolnośląskiej Strategii Innowacji”. 

3. w sesji i komisjach Rady Gminy, 
4. w w/w okresie sprawozdawczym Wójt przyjął 4 interesantów.  
 

III. Wydarzenia: 
1. 17 września br. dzieci i młodzież ze szkoły z Dobromierza, Roztoki i Gniewkowa, a także przedszkolaki 

z Dzierzkowa wzięły udział w ogólnopolskiej akcji pod hasłem: „Chrońmy bioróżnorodność-segregujmy 
odpady”, której celem jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz 
ochrony środowiska wśród społeczeństwa. Uczniowie zaopatrzeni w rękawice i worki na śmieci, pod 
opieką wychowawców, posprzątali wyznaczone miejsca w pobliżu ich szkół i nad brzegami rzek. 

2. 20 września Gmina Dobromierz została wyróżniona za udział w programie „Dłużnik Alimentacyjny” – i 
otrzymała certyfikat „Gmina dbająca o finanse mieszkańców 2010”. Program ten funkcjonuje w ramach 
ogólnopolskiej kampanii społecznej dotyczącej odzyskiwania płatności związanych z alimentami i jest 
dedykowany wyłącznie Miejskim i Gminnym Ośrodkom Pomocy Społecznej. 

3. Od 22 września rozpoczęły się zajęcia w 11 świetlicach środowiskowych. 
4. 22 września w Zespole Szkół w Roztoce odbyła się kampania edukacyjna "Bezpiecznie do domu", którą 

przeprowadziła firma Vision Polska z Sękowa. Akcja polegała na promowaniu wśród dzieci i młodzieży 
bezpiecznego zachowania w kontakcie z osobami nieznajomymi. 

5. 23 września rozpoczęła się akcja dożywiania dzieci w szkołach. Z bezpłatnych posiłków korzysta 96 
dzieci. Po raz pierwszy od 8 lat wprowadzono do menu, oprócz zup, również drugie danie. Korzystający 
z posiłków zjedzą dwa razy w tygodniu zupę i trzy razy drugie danie. 

6. 27 września w Roztoce odbyło się badanie mammograficzne kobiet z terenu Gminy Dobromierz w 
specjalnie do tego przystosowanym mammobusie. Podczas akcji przebadano 34 kobiety. Łącznie od 
2008 r. podczas czterech akcji, badanie piersi wykonały 442 panie w wieku 50-69 lat. 

7. 30 września i 6 października odbyło się szczepienie jedenastolatek z terenu Gminy Dobromierz 
przeciwko wirusowi HPV. Była to już ostatnia, trzecia dawka, kończąca tegoroczną czwartą turę 
szczepień. 

8. 30 września członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Roztoki uczestniczyły w VI Wojewódzkim Forum 
Kobiet we Wrocławiu. Spotkanie zorganizował Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we 
Wrocławiu. 
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9. 1 października odbyły się Zawody Latawcowe w Roztoce, które zorganizował Gminny Ośrodek Kultury 
Sportu i Rekreacji, a wzięli w nich udział uczniowie ze wszystkich szkół naszej gminy. 

10. Na początku października rozstrzygnięto konkurs ogłoszony przez Gazetę Jaworską „Super 
Gospodynie”. Do plebiscytu zgłosiło się 7 kół. O zwycięzcy decydowali czytelnicy, którzy największą 
ilość głosów przyznali Kołu Gospodyń Wiejskich z Szymanowa. W nagrodę członkinie wyjadą na 
wycieczkę do Pragi. 

11. Na początku października członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Roztoki wyjechały na wspólną 
wycieczkę do Wambierzyc i Polanicy Zdrój. 

12. 5 października w sali ślubów Urzędu Gminy zorganizowano tzw. „Mobilny Punkt Informacyjny”. 
Odwiedzający go mieszkańcy uzyskali informacje o możliwości uzyskania dotacji unijnych. Wskazówek 
tych udzielał konsultant Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich we Wrocławiu Piotr 
Puczek. Z konsultacji skorzystało kilkunastu mieszkańców. 

13. 7 października w Zespole Szkół odbyły się biegi przełajowe zorganizowane przez GOKSiR w których 
wzięli udział uczniowie szkół z Gniewkowa i Roztoki.  

14. Dwie gminne szkoły – w Gniewkowie oraz Dobromierzu otrzymały dotację na przygotowany przez nie 
projekt „Edukacja XXI wieku”, który ma na celu zwiększenie szans edukacyjnych uczniów 
mieszkających na terenie Gminy Dobromierz, poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych, zwiększenie 
ilości zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z obszarów wiejskich, ilości zajęć dydaktyczno-
wyrównawczych, opieki pedagogiczno-psychologicznej oraz zajęć specjalistycznych. Na projekt, który 
będzie realizowany przez 2 lata (do 31 lipca 2012 r.) szkoły pozyskały 549.004 zł z Unii Europejskiej w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

15. 8 października na dobromierskim rynku odbył się przedpremierowy pokaz filmu „Maraton tańca”, na 
który przybyli twórcy filmu – reżyser Magdalena Holland – Łazarkiewicz, producent Sylwester 
Banaszkiewicz, współproducenci oraz aktorzy. Film obejrzało ok. 600 przybyłych widzów. 

16. 9 października Rada Sołecka Dzierzkowa i miejscowe gospodynie zorganizowały ognisko przy świetlicy 
wiejskiej. W spotkaniu uczestniczyli dorośli mieszkańcy oraz dzieci, które brały udział w konkursach 
sportowych. 

17. 9 października beneficjenci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu uczestniczyli w 
jednodniowej wycieczce do Szklarskiej Poręby w ramach projektu jaki realizuje ośrodek - „Szansa na 
przyszłość”. Jego celem jest integracja zawodowa i społeczna oraz zwiększenie aktywności zawodowej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany jest od 1 czerwca br. i potrwa do 30 
listopada. 

18. 10 października odbyła się Jesienna Biesiada w Borowie zorganizowana z inicjatywy sołtysa wsi Danuty 
Radoń. 

19. 11 października ekipa TVP Wrocław realizowała materiał do reportażu promującego ludzi i wyroby z 
Gminy Dobromierz. Organizatorem przedsięwzięcia była Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”, 
której gmina jest członkiem. Emisję reportażu planuje się w połowie listopada na antenie TVP Wrocław. 

20. Zespół Szkół w Roztoce pozyskał środki unijne na realizację projektu „Dolnośląska e-szkoła”. 
Adresatami przedsięwzięcia są gimnazjaliści, którzy dzięki programowi będą korzystać z nowej 
pracowni komputerowej, programów edukacyjnych i dodatkowych zajęć. Europejski Fundusz Społeczny 
przeznaczy na ten cel ok. 70 tys. zł. 

21. 12 października odbyła się uroczystość nadania imienia Janusza Korczaka Szkole Podstawowej w 
Gniewkowie. Rozpoczęła się ona mszą świętą. Następnie uczniowie, rodzice, grono pedagogiczne oraz 
zaproszeni goście wzięli udział w uroczystym apelu. 

22. 13 i 14 października gminne placówki oświatowe obchodziły uroczystości z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. Podczas obchodów wręczono nauczycielom nagrody dyrektora, zaś dyrektorom – nagrody 
wójta.  

23. Dobiega końca realizacja największej inwestycji – oczyszczalni ścieków. Obecnie trwa wykonywanie 
przyłączy do domostw. W najbliższym czasie rozpocznie się budowa wodociągu w Bronówku, 
Dzierzkowie i Dobromierzu oraz kanalizacji w Bronówku. 

24. 15 października w Małym Przedszkolu w Dzierzkowie odbyło się pasowanie na przedszkolaka.  
25. 20 października w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu odbyła się kompleksowa 

inspekcja gotowości bojowej, którą przeprowadzili funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej ze 
Świdnicy. Kontrolą objęto stan techniczny budynku remizy, sprzęt oraz wyszkolenie członków OSP.  

 
 


