
  

Informacja o pracy Wójta Gminy Dobromierz w okresie między sesjami 
(od 21 października do 8 listopada 2010 r.)  

 
I. Wydano zarządzenia w sprawie: 

1. zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza                    
w Roztoce.  

2. powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej na czas wyborów. 
3. zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2010. 
4. zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym dla głównego 

najemcy. 
5. przeznaczenia do wydzierżawienia gruntów stanowiących mienie Gminy Dobromierz, ustalenia 

warunków, powołania komisji i przeprowadzenia w dniu 23 listopada 2010 r. I przetargu ustnego 
nieograniczonego na dzierżawę działek rolnych. 

6. ustalenia dnia 12 listopada 2010 r. jako dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Dobromierz. 
7. ustalenia stawki za dzierżawę gruntów, stanowiących własność Gminy Dobromierz. 
8. odbioru robót budowlanych dla zadania: Odbudowa cieku wodnego „Młynówka” w Czernicy na 

działkach nr ewidencyjny 286/3 i 318/2, obręb Czernica, Gmina Dobromierz. 
9. ewidencji i poboru podatków i opłat w Gminie Dobromierz. 
 

II. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy uczestniczył w następujących spotkaniach: 
1. w sesji i komisji Rady Gminy. 
2. 25 października br. uczestniczył w obronie pracy doktorskiej ks. prałata Jana Gargasewicza, 

któremu Rada Wydziału Teologicznego we Wrocławiu nadała tytuł naukowy doktora teologii.  
 

III. Wydarzenia: 
1. 22 października br. w Szkole Podstawowej w Dobromierzu i Zespole Szkół w Roztoce odbyła się 

uroczystość pasowania 31 pierwszoklasistów na ucznia. 
2. 23 października br. w ramach projektu unijnego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej „Szansa na przyszłość” mieszkańcy Gminy Dobromierz wzięli udział w wycieczce 
integracyjnej do Kudowy Zdroju. Główną atrakcją był pobyt na Szlaku Ginących Zawodów. Warto 
dodać, że projekt realizowany jest od 1 czerwca i potrwa do 30 listopada 2010 r. Bierze w nim 
udział 10 osób oraz ich rodziny, a jego celem jest zwiększanie aktywności zawodowej oraz 
integracja społeczna. 

3. Od bieżącego roku szkolnego 2010/2011 dzieci z klas I-III trzech szkół na terenie Gminy 
Dobromierz oprócz mleka, obiadów dla potrzebujących, otrzymują również bezpłatnie owoce i 
warzywa, dzięki realizacji unijnego programu „Owoce w szkole”. Celem tego przedsięwzięcia jest 
długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw 
w codziennej diecie uczniów. Program ma również przeciwdziałać otyłości u dzieci, zapobiegać 
chorobom cywilizacyjnym, spowodowanym nieodpowiednią dietą, a także zatrzymać spadek 
konsumpcji owoców i warzyw w Polsce.  

4. 28 października br. członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Szymanowa uczestniczyły w 
warsztatach plastycznych pt. „Stroiki z barwnych darów jesieni”, które poprowadził Gminny 
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu.  

5. 29 października br. dzieci z Małego Przedszkola w Dzierzkowie obchodziły święto magii i upiorów 
– Halloween.  

6. 5 listopada br. Gmina Dobromierz otrzymała kolejne 4 dukaty szczęścia w konkursie „Na wagę 
złota” organizowanym przez Polską Agencję Prasową w kategorii Złota Gmina Miesiąca. Tym 
samym mamy już na koncie 11 dukatów i zajmujemy 5 miejsce w rankingu ogólnopolskim. 

 
 


