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Informacja o pracy Wójta Gminy Dobromierz w okresie między sesjami 
(od 27 sierpnia do 23 września 2011 r.) 

 
I. Wydano zarządzenia w sprawie: 

1. przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobromierz oraz 
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć 
za I półrocze 2011 roku. 

2. zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2011. 
3. zmiany Zarządzenia Nr 56/11 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 28 czerwca 2011 r.                    

w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie 
Gminy w Dobromierzu.  

4. wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego              
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.  

5. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zadanie                         
pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie 
Dobromierz”. 

6. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania 
„Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej 2924D w m. Borów”.  

7. powołania komisji w celu odbioru wykonanych prac przez pracowników zatrudnionych            
w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” 
2011 na terenie Gminy Dobromierz.  

8. ustalenia wykazu pracowników Urzędu Gminy Dobromierz do stałej współpracy                         
i kontaktów z Sołectwami Gminy Dobromierz oraz ustalenia zakresu ich zadań.  

9. powołania obwodowych komisji wyborczych.  
10. zmiany Zarządzenia Nr 60/11 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 28 czerwca 2011 r.                     

w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy w Dobromierzu.  
 

II. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy uczestniczył w następujących spotkaniach: 
1. 27 i 28 sierpnia br. na XV Międzynarodowych Targach Chleba i V Samorządowych Dniach 

Chleba. 
2. 31 sierpnia br. na uroczystym otwarciu nowego kompleksu Zespołu Szkół Specjalnych               

w Świdnicy. 
3. 23 września br. na spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Świdnicy poświęconym 

omówieniu bieżących spraw oraz propozycji realizacji projektów z udziałem czeskich 
partnerów finansowych z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika 
Czeska – Rzeczypospolita Polska 2007-2013.  

 
III. Wydarzenia: 

1. 28 sierpnia br. w Jugowej odbyły się Gminne Dożynki. W ramach święta plonów odbył 
się także finał I Gminnego Turnieju Sołectw o Puchar Wójta Gminy Dobromierz, w 
którym zwyciężyła drużyna z Dzierzkowa. Podczas imprezy przeprowadzono także 
konkursy na najlepszy produkt regionalny, stoisko wiejskie, ciasto, dekorację 
dożynkową i najpiękniejszy wieniec dożynkowy. 

2. 28 sierpnia br. zakończyła się kolonia letnia w Pobierowie, na którą wyjechało 11 dzieci 
z terenu Gminy Dobromierz. Wyjazd zorganizowało Kuratorium Oświaty we 
Wrocławiu. 

3. 1 września br. we wszystkich gminnych placówkach odbyło się uroczyste rozpoczęcie 
roku szkolnego 2011/2012.  

4. 1 września br. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku w Małym Przedszkolu                     
w Dzierzkowie. Do placówki przybyło 11 nowych dzieci.  
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5. 5 września br. OSP Roztoka wzbogaciła się o nowy sprzęt medyczny, pozyskując na ten 
cel środki zewnętrzne. Dzięki Fundacji Edura zakupiono deskę ortopedyczną ze 
stabilizatorem głowy i pasami.  

6. 7 i 8 września br. uczniowie Zespołu Szkół w Roztoce uczestniczyli w wycieczce 
krajoznawczo - turystycznej do CEEiK „Salamandra” w Myśliborzu zorganizowanej w 
ramach projektu „Poznajemy zasoby i walory parków narodowych i krajobrazowych na 
Dolnym Śląsku”, który ma służyć edukacji ekologicznej uczniów.  

7. 9 września br. KGW Dzierzków zorganizowało wycieczkę do Wojanowa, Łomnicy, 
Kowar i Krzeszowa.  

8. 10 września br. z inicjatywy sołtys Borowa Danuty Radoń przy współpracy radnej 
Agaty Ślęzak i GOKSiR w Dobromierzu mieszkańcy Borowa spotkali się po raz drugi 
w tym roku na Borowskiej Biesiadzie.  

9. 15 września br. odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Głównym jej tematem było zatwierdzenie informacji                  
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2011 
roku oraz wybór kandydatów na opiekunów świetlic środowiskowych roku szkolnym 
2011/2012. 

10. 19 września br. w ramach projektu „Poznajemy zasoby i walory parków narodowych                
i krajobrazowych na Dolnym Śląsku” młodzi ekolodzy ze Szkoły Podstawowej                    
w Roztoce uczestniczyli w kolejnej już wycieczce krajoznawczo – turystycznej tym 
razem do Parku Krajobrazowego Gór Sowich.  

11. 19 września br. w Szkole Podstawowej w Dobromierzu odbył się Dzień Pieczonego 
Ziemniaka.  


