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OŚWIADCZENIE
datkowe wymogi również mają wpływ na
wzrost cen odbioru i zagospodarowania odpadów;
- wysokie poziomy recyklingu;
- na podwyżkę stawek za gospodarkę odpadami wpływają rosnące w latach 2016-2020
koszty: paliwa, energii elektrycznej oraz płacy minimalnej.
W Polsce producenci opakowań, np.
firmy produkujące kosmetyki, produkty
spożywcze czy środki czystości, praktycznie
nie ponoszą odpowiedzialności finansowej za wprowadzanie na rynek tworzyw
sztucznych. Stawki są bardzo niskie, a cały
koszt późniejszego zagospodarowania
odpadami „spada” na gminy i ich mieszkańców. W Polsce koszty utylizacji odpadów, np. butelek plastikowych, pokrywają mieszkańcy, natomiast w Niemczech czy
Austrii – producenci odpadów, czyli koncerny. Opakowań jest na rynku coraz więcej,
bo produkujące je firmy nie mają żadnej
motywacji, by wprowadzić opakowania
zwrotne - nie ma żadnych mechanizmów
fiskalnych, które je do tego mobilizują.

Szanowni Państwo
W związku ze zmianą obowiązku prowadzenia systemu gospodarowania opadów
w Gminie Dobroszyce z systemu rczałtowego na wagowy i nowymi kosztami jakie
wyniknęły z przetargu pojawiła się konieczność ustalenia nowej stawki za odpady.
Poprzednie decyzje o długim okresie przetargu na „starych” zasadach pozwoliły
utrzymać najniższą stawkę w województwie
dolnośląskim do dnia dzisiejszego mimo,
że od roku 2020 zauważalny był znaczący
wzrost opłaty w innych gminach w całej
Polsce.
Na wzrost kosztów obsługi miały wpływ
m.in. takie czynniki jak:
- wzrost opłaty środowiskowej z 74 zł
w 2017 roku do 270 zł w 2020 za każdą
składowaną tonę odpadów;
- częstotliwość odbierania odpadów wynikająca z ustawy;
- uwzględnienie w umowach warunków
ważenia pojazdów i odpadów;
- system stałej kontroli przez montaż chipów,
monitoringu pojazdów i sygnału GPS trasy przejazdu w celu uzyskania pewności,
że odpady pochodzą jedynie z posesji mieszkańców Gminy Dobroszyce;
- Samorząd nie może dopłacać do systemu
zagospodarowania odpadów komunalnych z innych źródeł. Zgodnie z przepisami
nałożonymi przez ustawodawcę system musi

bilansować się, tzn. koszty funkcjonowania systemu muszą być w całości pokrywane
opłatami wnoszonymi przez mieszkańców;
- ustawa nakłada na każdą z gmin nakaz
utworzenia i utrzymywania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
(zatrudnienie pracownika, koszty legalizacji
wagi, koszty energii, utworzenie i obsługa
monitoringu);
- sprawozdawczość z realizacji umowy - taki
wymóg powoduje konieczność zatrudnienia
większej liczby pracowników administracyjnych;
- BDO - Baza Danych o Odpadach, obowiązek jej prowadzenia generuje dodatkowy
czas, a w pewnych przypadkach nawet potrzebę zatrudnienia dodatkowych osób;
- rosnąca ilość odpadów z roku na rok;
- inna jest kwota odbioru odpadów z gęstej
tkanki miejskiej, gdzie znajduje się zabudowa wielorodzinna, inna w przypadku
zabudowy jednorodzinnej na wsiach, gdzie
inaczej kształtują się także koszty dojazdu
oraz czasu pracy;
- konieczność zwiększenia zespołów do odbioru odpadów zgodnie z wymogami harmonogramu;
- firmy zmuszone są poprzez przepisy prawa
do instalowania w swoich zakładach monitoringu wizyjnego o wysokiej rozdzielczości
i instalacji przeciwpożarowej. Nowelizacja przepisów mówi o tym, iż firmy muszą
nie tylko uiścić stosowne opłaty, ale również
wnieść wysoką gwarancję bankową. Te do-

1.02.2021r. w wyniku przetargu Gmina Dobroszyce wyłoniła wykonawcę,
firmę WPO Alba S.A., która zaoferowała
najkorzystniejszą cenę na usługę odbioru,
zbierania, transportowania i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących
z nieruchomości zamieszkałych. Cena za
1 tonę odpadu komunalnego odebranego
i zebranego to 949,86 zł.
Koszty miesięczne jakie ponosi Gmina Dobroszyce z tytułu odbioru odpadów
z posesji zamieszkałych przekraczają kwotę
205.000 zł. Liczba osób objętych systemem
i obowiązujących do opłaty wynikająca ze
złożonych deklaracji wynosi ok. 6300 osób.
Mając na względzie powyższe informacje
i biorąc na siebie ciężar odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie systemu
gospodarki odpadami Rada Gminy podjęła jedynie słuszną decyzję ustalając opłatę
w wysokości 29zł/os. Jednocześnie Rada
Gminy uwzględniła ulgę dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny, z której wynika
opłata w wysokości 130zł.
Potwierdzeniem konieczności wniesienia
powyższej opłaty są poniżej przytoczone
przepisy:
„Zgodnie z art. 6h ustawy z dnia 13.09.1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
- dalej u.u.c.p.g., właściciele nieruchomości
są zobowiązani ponosić na rzecz gminy, na
terenie której są położone ich nieruchomości,
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W art. 6r ust. 2d u.u.c.p.g. wskazano, że w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zapewnia właścicielom nieruchomości

pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów
komunalnych, przy czym rozumie się przez to
odbieranie odpadów z terenu nieruchomości
przyjmowanie odpadów przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz
zapewnianie przyjmowania tych odpadów
przez gminę w inny sposób.”
Zgodnie z art. 6k ust. 2 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 888)
Rada gminy, określając stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
bierze pod uwagę:
1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę;
2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;
3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami
komunalnymi,
o których mowa w art. 6r ust. 2-2b i 2d;
4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie,
w szczególności to, że na niektórych
nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.
Z kolei art.6r ust. 2 stanowi:
2. Z pobranych opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
które obejmują koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) obsługi administracyjnej tego systemu;
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
Powyższe wskazuje, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi spotyka się ze swego rodzaju świadczeniem
“ekwiwalentnym” ze strony gminy wobec
osób je wnoszących, co jest prawnym
uzasadnieniem jej funkcjonowania.
Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/samorzad/czyoplaty-wnoszone-przez-mieszkancow-zaodpady-komunalne-musza,391848.html

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Dobroszyce
Artur Ciosek
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SESJE RADY GMINY DOBROSZYCE
RADNI UDZIELILI WÓJTOWI ABSOLUTORIUM I WOTUM ZAUFANIA

24 czerwca 2021 r. Radni Gminy Dobroszyce podczas XXXII Sesji Rady Gminy Dobroszyce,
jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy Dobroszyce Arturowi Cioskowi absolutorium z wykonania
budżetu za rok 2020.
Przewodniczący Rady Gminy Dobroszyce
w maju zwołał XXXI Sesję Rady Gminy Dobroszyce na dzień 28 maja 2021r.
Porządek obrad przebiegał następująco:
1. Zatwierdzenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Prezentacja sprawozdania z realizacji budżetu
Gminy Dobroszyce za 2020 rok oraz sprawozdania z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Dobroszyce na lata 2020 - 2033.
4. Dyskusja i podjęcie uchwał:
a) Uchwała Nr XXXI – 246/2021 w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobroszyce;
b) Uchwała Nr XXXI – 247/2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Dobroszycach za 2020 rok;
c) Uchwała Nr XXXI – 248/2021 w sprawie nadania
nazw ulic na terenie Gminy Dobroszyce;
d) Uchwała Nr XXXI – 249/2021w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu;
e) Uchwała Nr XXXI – 250/2021 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroszyce na lata 2021 – 2033;
f) Uchwała Nr XXXI – 251/2021 w sprawie zmiany
budżetu Gminy Dobroszyce na 2021 rok;
g) Uchwała Nr XXXI – 252/2021 w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej
opłaty;
h) Uchwała Nr XXXI – 253/2021 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują rodziny wielodzietne.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań
i wykonania uchwał między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Wolne wnioski i komunikaty.
Wójt Gminy Dobroszyce przedstawił następujące sprawozdanie z realizacji zadań i wykonania
uchwał między sesjami.
1. Dokonano wyboru Wykonawcy dla realizacji zadania: „Świadczenie usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji robót budowlanych pn.:
„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków
w miejscowości Dobroszyce, gmina Dobroszyce”
w ramach projektu: „Modernizacja i rozbudowa
oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobroszyce
wraz z jej dociążeniem poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dobroszycach i Nowosiedlicach” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”. Wykonawca: Biuro Inwestorskie Sp. z o.o.,
ul. Idzikowskiego 32a/4, 54-129 Wrocław.
2. Dokonano wyboru Wykonawcy dla realizacji
zadania: „Zakup wraz z dostawą urządzenia wielofunkcyjnego (drukarki) dla Urzędu Gminy Dobroszyce”. Wykonawca: PPH OST Witold Ostrowski,
ul. A. Ostrowskiego 13b, 53-238 Wrocław.
3. Dokonano wyboru Wykonawcy dla realizacji zadania: „Dostawy kruszywa naturalnego, do
utwardzenia nawierzchni dróg Gminy Dobroszyce
w roku 2021”. Wykonawca: PHU ARAGO Piotr
Dominik, ul. Lotnicza 5, Czerńczyce, 55-080 Kąty
Wrocławskie.
4. Dokonano wyboru Wykonawcy dla realizacji zadania: „Wykonanie równania dróg gminnych tłuczniem przy pomocy specjalistycznego
sprzętu na terenie gminy Dobroszyce w roku

2021”. Wykonawca: BIOBUD Piotr Schabikowski,
Sokołowice 109, 56-400 Oleśnica.
5. Dokonano wyboru Wykonawcy i podpisano
umowę dla realizacji zadania: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg
w Dobroszycach, gmina Dobroszyce”. Wykonawca: RoadKoast Jacek Kostórkiewicz Projektowanie
i Nadzór Inwestycji Drogowych, ul. Wietrzna 12e/1,
53-024 Wrocław.
6. Dokonano wyboru Wykonawcy dla realizacji zadania: „Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroszyce
na 2021r – postępowanie ponowione”. Wykonawca: POLBUS-PKS Sp. z o.o., ul. Joannitów 13,
50-525 Wrocław.
7. Ogłoszono postepowanie prowadzone w trybie
zapytania cenowego na: Wykonanie remontu dróg
gminnych przy użyciu emulsji asfaltowej i grysu za
pomocą Remontera oraz przy użyciu masy bitumicznej na gorąco na terenie gminy Dobroszyce
w roku 2021.
8. Ogłoszono postepowanie prowadzone w trybie zapytania cenowego na: Opracowanie projektów 4 miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego z podziałem na zadania.
9. Dokonano wyboru Wykonawcy i podpisano
umowę dla realizacji zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania: Rozbudowa terenu
rekreacyjnego przy GCK o dodatkowe funkcje”.
Wykonawca: „Biuro Projektowe Gardeno” Marek
Domagała, ul. Niedary 15M, 55-106 Zawonia.
10. Dokonano wyboru Wykonawcy i podpisano
umowę dla realizacji zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania: Zagospodarowanie terenu przy SP Dobroszyce”. Wykonawca:
„Biuro Projektowe Gardeno” Marek Domagała,
ul. Niedary 15M, 55-106 Zawonia.
11. Dokonano wyboru Wykonawcy i podpisano umowę dla realizacji zadania: „Opracowanie
kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze
zgłoszeniem robót budowlanych bądź uzyskaniem pozwolenia na budowę dla remontu dachu
oraz więźby dachowej budynku świetlicy wiejskiej w Łuczynie dz. nr ew. gruntu 498/1, 497/5”.
Wykonawca: Agata Hawrylak ARCHILAB, ul. Bednarska 16/5, 54-134 Wrocław.
12. Uzyskano dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na
zadanie pn: „DOBROSZYCE droga dojazdowa do
gruntów rolnych”. Dotyczy ul. Strzeleckiej w Dobroszycach.
13. Złożono dwa wnioski o dofinansowanie
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych – dla dwóch
przejść dla pieszych w ul. Parkowej w Dobroszycach.
14. Podpisano porozumienie o dofinansowanie
w formie dotacji celowej z budżetu Województwa
Dolnośląskiego zadania pn.: „Budowa chodnika
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku od
Nowosiedlic do granicy z gminą Oleśnica”.
15. Udzielono zamówienia na opracowanie ”Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy
Dobroszyce na lata 2021 – 2035”. Wykonawca:
WESTRMOR CONSULTING Urszula Wódkowska,
87-800 Włocławek, ul. 1 Maja 1a.
W dniu 24 czerwca 2021 r. odbyła się kolejna
Sesja Rady Gminy Dobroszyce wg następującego porządku:

*
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1. Zatwierdzenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Dyskusja i podjęcie uchwał:
a) Uchwała nr XXXII – 254/2021 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroszyce na lata 2021-2031;
b) Uchwała nr XXXII – 255/2021 w sprawie zmiany
budżetu Gminy Dobroszyce na 2021 rok;
c) Uchwała nr XXXII – 256/2021 w sprawie zmiany
uchwały nr V-42/2019 Rady Gminy Dobroszyce
z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia
poboru podatków od osób fizycznych w drodze
inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkasa;
d) Uchwała nr XXXII – 257/2021 w sprawie statutu
Gminnego Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach;
e) Uchwała nr XXXII – 258/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI-192/2020 z dnia 3 grudnia
2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobroszyce;
f) Uchwała nr XXXII – 259/2021 w sprawie
zmiany uchwały nr XXVI-194/2020 z dnia 3 grudnia
2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym;
g) Uchwała nr XXXII – 260/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII-206/2020 z dnia 29 grudnia
2020 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
h) Uchwała nr XXXII – 261/2021 w sprawie przyjęcia zadania publicznego od Powiatu Oleśnickiego
związanego z utrzymaniem czystości i porządku
w pasie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu;
i) Uchwała nr XXXII – 262/ 2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dobroszyce na rok szkolny 2021/2022.
4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania
budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie
mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz
sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz
z Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok.
Rozpatrzenie sprawozdań finansowych za 2020
rok.
a) Podjęcie uchwały Nr XXXII – 263/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Dobroszyce za 2020 rok.
5. Debata nad Raportem o stanie gminy.
a) Podjęcie uchwały Nr XXXII – 264/2021 w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy
Dobroszyce.
6. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Dobroszyce w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Dobroszyce absolutorium z tytułu
wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
7. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu,
dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Dobroszyce w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
Dobroszyce absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2020 rok.
a) Podjęcie uchwały Nr XXXII – 265/2021 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dobroszyce
z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.
8. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań
i wykonania uchwał między sesjami.
9. Interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski i komunikaty.
11. Ślubowanie Sołtysów.

4. Ogłoszono postępowanie prowadzone w trybie
podstawowym PZP na realizację zadania: Budowa
oświetlenia drogowego w ulicach Tęczowej, Słonecznej, Prostej i odcinka Nowosiedlickiej w Dobroszycach.
5. Ogłoszono postępowanie prowadzone w trybie
podstawowym PZP na realizację zadania: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobroszycach
i Nowosiedlicach w ramach projektu: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobroszyce wraz z jej dociążeniem
poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej
w Dobroszycach i Nowosiedlicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
6. Złożono zamówienie na przeprowadzenie pomiaru natężenia ruchu na przejeździe kolejowo –
drogowym i sprawdzenia warunków widoczności
(przejazd kolejowy, nr linii 281, km linii 9,792).
7. Otrzymano dofinansowanie z Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w ramach
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin
z przeznaczeniem na inwestycje realizowane
w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej w wysokości 600 tyś. zł, na realizację zadania: “Przebudowa świetlicy wiejskiej
w popegeerowskiej miejscowości Dobrzeń”.

Remont ul. Lipowej w Dobroszycach

Remont ul. Klonowej, Sportowej
i Brzozowej w Dobroszycach

Remont drogi powiatowej
do Kolonii Strzelce

Sprawozdanie Wójta gminy z realizacji zadań
i wykonania uchwał między sesjami zawierało
następujące elementy:
1. Dokonano wyboru Wykonawcy dla realizacji zadania: Wykonanie remontu dróg gminnych
przy użyciu emulsji asfaltowej i grysu za pomocą
Remontera oraz przy użyciu masy bitumicznej
na gorąco na terenie gminy Dobroszyce w roku
2021. Wykonawca: BIOBUD Piotr Schabikowski,
Sokołowice 109, 56-400 Oleśnica.
2. Dokonano wyboru Wykonawcy dla realizacji
zadania: Opracowanie projektów 4 miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego
z podziałem na zadania. Wykonawca: SABOO
DESIGN Sabina Gontarewicz - Dziwińska, ul. Krynicka 70/15, 50-555 Wrocław.
3. Ogłoszono postępowanie prowadzone w trybie podstawowym PZP na realizację zadania:
Dowóz uczniów do przedszkola i szkół na terenie
Gminy Dobroszyce w roku szkolnym 2021/2022
i 2022/2023.

Nowe trybuny
na stadionie w Dobroszycach

Sprzedaż terenów dla sieci Lidl
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Narodowy Spis Powszechny 2021
rane metodą samospisu internetowego, jest to metoda obowiązkowa. Każdy
mieszkaniec Polski jest zobowiązany
samodzielnie przeprowadzić samospis, polegający na uzupełnieniu danych
zamieszczonych w formularzu spisowym
dostępnym na stronie www.spis.gov.pl
Uruchomiliśmy również miejsce spisowe w siedzibie Urzędu Gminy dla
mieszkańców niemających dostępu do
internetu, którzy nie posiadają komputera lub mają trudność w samospisie.

Samospis internetowy rozpoczął się
1 kwietnia i potrwa do 30 września
2021 r. Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa
udziału w spisie powszechnym wiąże
się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy
o statystyce publicznej.
Osoby wykonujące prace spisowe są
obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. W procesie przetwarzania danych osobowych uczestni-

czą wyłącznie osoby upoważnione przez
Administratora Danych do przetwarzania danych osobowych z zachowaniem
zasady wiedzy koniecznej. Wszystkie
dane osobowe przetwarzane w ramach
prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie na zasadach
określonych w ustawie o statystyce
publicznej oraz w ustawie o ochronie
danych osobowych. Dane osobowe
od momentu ich zebrania stają się
danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną. Dane od osób
objętych spisem powszechnym są zbie-

Można również skorzystać z opcji
“spisz się przez telefon” jest to infolinia spisowa obsługiwana przez pracowników statystyki publicznej od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00
pod numerem: 22 279-99-99.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, kiedy osoba objęta spisem powszechnym nie może dopełnić obowiązku samospisu przez Internet, dane są
zbierane:
• Na dzień dzisiejszy - wyłącznie za pomocą wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego,
• oraz wywiadu bezpośredniego, który
prawdopodobnie będzie możliwy

w najbliższym czasie, o czym niezwłocznie poinformujemy.
Do realizacji prac spisowych GUS zatrudnił rachmistrzów – pomogą oni
spisać się respondentom, którzy nie spisali się dotychczas samodzielnie poprzez
formularz internetowy lub telefonicznie
na infolinii spisowej.
Na terenie naszej Gminy pracuje
3 rachmistrzów. Rachmistrzowie dzwonią z numeru 22 828 88 88 lub z numeru infolinii spisowej tj. 22 279 99 99.
Tożsamość rachmistrza można zweryfikować przez:
1. Specjalnie przygotowaną aplikację
dostępną na stronie: https://rachmistrz.stat.gov.pl/
2. Kontakt z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.
Jeśli respondent nie spisał się przez Internet lub infolinię, wtedy zadzwoni rachmistrz – zgodnie z ustawą nie można
odmówić przekazania danych rachmistrzowi.

XV BIEG LUPUSA O PUCHAR WÓJTA GMINY DOBROSZYCE
20 czerwca biegacze wyruszyli z Bartkowa w 10 km trasę. XV edycja Biegu Lupusa
o Puchar Wójta Gminy Dobroszyce, odbyła się w gorącej atmosferze, za sprawą
pogody. Ale nie była ona przeszkodą, aby na starcie pojawiło się 73 zawodników.
Na mecie, na boisku w Bartkowie jako pierwszy pojawił się Pan Jacek Sobas,
z czasem 34:47, w wśród Pań jako pierwsza triumfowała Pani Karolina Obstój z rezultatem 42:00. Oboje startowali z klubu SOBAS TEAM z Wrocławia. Kolejne miejsca
podium uklasyfikowały się następująco:
Panie:
2. Anna Więcek, 45:27 (WROCŁAW)
3. Kinga Handzlik, 47:25 (OLEŚNICA)
Panowie:
2. Krzysztof Górecki, 36:55 (DĄBROWA, klub ECHO TWARDOGÓRA)
3. Jacek Sudolski, 37:23 (OLEŚNICA, klub GUSTAW TEŻ BIEGA)
Wójt Gminy Artur Ciosek z przyjemnością wręczał puchary i medale wszystkim
zawodnikom turnieju.
fot. Klub Biegacza LUPUS Oleśnica
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Połączyła ich wspólna pasja i wspólny cel

Połączyła ich wspólna pasja i wspólny
cel - chęć zrobienia czegoś wyjątkowego dla Mieszkańców Gminy Dobroszyce.
Dobroszycka Grupa Strzelecka postanowiła połączyć własne pasje
z celem charytatywnym jakim jest
zakup dla Dobroszyc urządzenia
do defibrylacji zewnętrznej – AED.
Urządzenie ma być dostępne 24 h dla
wszystkich mieszkańców poprzez jego
instalację na budynku Urzędu Gminy
Dobroszyce.
Podczas wyprawy pod nazwą „DGS
WSCHODNIA GRANICA POLSKI PO
AED DLA DOBROSZYC” zaplanowanej
w dniach 26 czerwca - 4 lipca 2021
roku wzdłuż wschodniej granicy Polski (począwszy od trójstyku granic Polski, Litwy i Białorusi do malowniczych
Bieszczad) 6 załóg DGS planuje zebrać
pieniądze na zakup urządzenia ratującego życie.
Uczestnicy poruszać się będą własnymi samochodami odwiedzając w miejsca zarówno historyczne, jak i jedne
z njciekawszych i najładniejszych miejsc
wschodniej części Polski.
Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek
poparł pomysł i zadeklarował wsparcie
przy instalacji i utrzymaniu urządzenia.
Wsparcie finansowe przy zakupie AED
dla Dobroszyc zapowiedzieli również
przedstawiciele firm Savi oraz MyCar.
Została także uruchomiona publiczna zrzutka na powyższy cel na portalu
zrzutka.pl pod adresem https://zrzutka.
pl/87ehm3
Jeżeli uda się uzbierać większą sumę
pieniędzy niż jest wymagana na zakup
AED, sfinansowany zostanie też zakup
wyposażenia medycznego (np. torby
medycznej) dla OSP w Dobroszycach.
Wszystkich, którzy chcieliby śledzić
wyprawę, zapraszamy do śledzenia strony na facebooku https://www.facebook.
com/Dobroszycka-Grupa-Strzelecka-108490711001796/
Zachęcamy do wsparcia tego szczytnego celu.
fot. Dobroszycka Grupa Strzelecka

dobroszyce.pl I facebook.com/GminaDobroszyce		

600 tys. zł

Nr 3 (116) MAJ-CZERWIEC 2021 Gazeta Dobroszycka

7

na przebudowę świetlicy wiejskiej w Dobrzeniu
Szanowni Państwo,
jest mi niezmiernie miło poinformować o kolejnej dotacji przyznanej dla Gminy
Dobroszyce. W ramach programu „Wsparcie gmin popegeerowskich w ramach RFIL”
Gmina Dobroszyce otrzymała dotację w wysokości 600 tys. zł. Wspomniane środki zostały przyznane na modernizację świetlicy w Dobrzeniu. Środki przydzielano dla gmin
z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Przygotowany wniosek na kwotę 1,4 mln zł uzyskał pozytywną rekomendację
i wsparcie w wysokości 600 tys. zł.
Dziękuję bardzo posłance Pani Agnieszce Soin, z którą wielokrotnie rozmawiałem
o potrzebach naszych mieszkańców. Dziś dzięki Pani zaangażowaniu w pozyskanie
dotacji i troskę o sprawy Gminy Dobroszyce społeczność Dobrzenia może odetchnąć
z ulgą, bowiem modernizacja świetlicy, ważnego miejsca spotkań i integracji będzie
możliwa przy wsparciu ze środków zewnętrznych. Swoje zaangażowanie w powodzenie wniosku wniósł również Pan Damian Mrozek – Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego za co mu serdecznie dziękuję. Szczególne podziękowanie kieruję również
dla Pana Jarosława Obremskiego - Wojewody Dolnośląskiego za przyznanie kolejnej
dotacji i wspieranie rozwoju Gminy Dobroszyce.

Wójt Gminy Dobroszyce
Artur Ciosek

NOWI GOSPODARZE DOBROSZYC I BIAŁEGO BŁOTA

Od lewej: Katarzyna Cielecka, Danuta Głowacka
W dniach 7 czerwca w Białym Błocie oraz 8 czerwca w Dobroszycach odbyły się
wybory uzupełniające sołtysów tych dwóch sołectw w Gminie Dobroszyce.
W Białym Błocie tę jakże ważną funkcję objęła Pani Katarzyna Cielecka, a w Dobroszycach Pani Danuta Głowacka.
Obie Panie złożyły swoje ślubowania w dniu 24.06.2021r. na XXXII Sesji Rady Gminy
Dobroszyce.

Gratulujemy i życzymy owocnej
oraz dającej zadowolenie działalności
związanej z pomocą mieszkańcom
Gminy Dobroszyce.
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JUBILEUSZ 50 – LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
ZŁOTE GODY W URZĘDZIE GMINY DOBROSZYCE

Państwo Jadwiga i Edward Torscy
W maju oraz czerwcu Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek miał zaszczyt wręczyć
przekazane od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dwóm parom, które 50 lat temu zawarły związki małżeńskie.
Jubilaci Państwo Zofia i Czesław Berowie oraz Państwo Jadwiga i Edward Torscy już
przez ponad pół wieku wiodą wspólne życie, pokonując wszelkie trudności narzucone im przez los. Wójt Gminy Artur Ciosek złożył szczere gratulacje oraz życzenia
wielu kolejnych lat przeżytych w zdrowiu, miłości oraz wzajemnym szacunku, aby
każdy kolejny dzień przynosił radość oraz pomyślność.

Państwo Zofia i Czesław Berowie
Na uroczystości Państwa Berów obecni byli ich najbliżsi, Wójt Gminy Dobroszyce
Artur Ciosek oraz Pani Sekretarz Gminy Dobroszyce, Monika Hołówka.
Uroczystość Państwa Torskich swoją obecnością zaszczycili bliscy, Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek i Pani Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Monika Zdobylak.
Kolejnych 100 – lat w zdrowiu i szczęściu!

Wizyta studyjna

w Muzeum Etnograﬁcznym we Wrocławiu
Członkinie i członkowie zespołu Sąsiadeczki z Dobrzenia zwiedzili wystawę
poświęconą tożsamości Dolnoślązaków i obejrzeli stroje ludowe przed i powojennych mieszkańców regionu.
Wyjazd był częścią projektu pn. “Zakup stroju dla zespołu ludowego Sąsiadeczki” finansowanego w ramach programu dotacyjnego “Etnopolska 2021” ze środków Narodowego Centrum Kultury.
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MIGAWKI OŚWIATOWE
Karta Rowerowa
Moje pierwsze prawo jazdy
W czerwcu w Szkole Podstawowej w Dobrzeniu odbył się egzamin na kartę rowerową. Do egzaminu przystąpili wszyscy chętni uczniowie, którzy ukończyli 10 lat.
Odbył się on zgodnie z obowiązującymi przepisami i był podzielony na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna sprawdzała wiedzę z przepisów ruchu drogowego i pierwszej pomocy. W części praktycznej zdający mieli za zadanie
prawidłowo przejechać na rowerze przygotowany tor przeszkód. Wszyscy bezbłędnie pokonali slalom, ominęli przeszkody, przejechali „ósemkę” i zatrzymali się
w wyznaczonym miejscu. Gratulujemy zdanego egzaminu! Karta rowerowa
na pewno przyda się podczas wakacyjnych wycieczek.
źródło: SP Dobrzeń

Spotkanie z Pszczelarzem
28 maja przedszkolaki z Przedszkola Gminnego w Dobroszycach miały okazję
spotkać się z Pszczelarzem. Pan Maciej najpierw opowiedział dzieciom o pszczołach,
o tym jak są zbudowane, jakie są ich rodzaje oraz o tym jak żyją i czym każdy rodzaj
pszczoły się zajmuje. Później Pan Pszczelarz pokazał przedszkolakom elementy
ula. Pokazał też jak wyglądają ramki przed włożeniem do ula, a także takie, które
już zostały przez pszczoły odbudowane oraz zapełnione miodem. Na koniec dzieci oglądały pszczoły w uliku pokazowym, dzięki czemu mogły na żywo zobaczyć
różnicę w rozmiarze między trutniem a pszczołą robotnicą, a także zobaczyć larwy
pszczół w komórkach na plastrze.
Serdecznie dziękujemy Panu Maciejowi Chudzik za przeprowadzenie interesujących zajęć.
źródło: Przedszkole Gminne w Dobroszycach

Kolorowe szafki
w szkole w Dobroszycach

Żegnaj szkoło,
witajcie wakacje!

304 kolorowe szafki pojawiły się na szkolnych korytarzach Szkoły Podstawowej
w Dobroszycach. Od września będą służyć uczniom kl. VI-VIII.
Nowe szafki kosztowały prawie 26 tysięcy zł. Znaczna część tej kwoty: 16 tysięcy,
została zgromadzona dzięki rodzicom uczniów, którzy w ostatnich latach wpłacali składki na Radę Rodziców. Pozostałe 10 tys. zł udało się pozyskać dzięki staraniom p. Marty Pilipiuk, przewodniczącej Rady Rodziców, która znalazła sponsorów
i przekonała ich, by wsparli dobroszycką szkołę. - Klucze do nowych szafek uczniowie
dostaną we wrześniu - informuje p. Leszek Waluk, dyrektor szkoły.
Szczególne podziękowania szkoła kieruje do firm: “Kredens” Wojciech Bieńczyk
z Nowosiedlic, “Penny-Dobroszyce” Sp. z o.o., “Demotrans Spedycja & Transport”
Paweł Kaleta z Dobroszyc, “Usługi Komunalne” Jadwiga Przybycień z Dobroszyc,
ZPH “Tramar” Maria Tracz z Dobroszyc, Sklep Spożywczy Czesława Żareń.

25 czerwca 2021 r. Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek wziął udział w uroczystościach zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Ireny Sendlerowej
w Dobroszycach oraz w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Dobrzeniu.
Dyrektorzy szkół dokonali podsumowania pracy w minionym roku szkolnym,
natomiast wójt gminy pogratulował dobrych wyników w nauce, życzył udanych
wakacji i odpoczynku, zwłaszcza od laptopów, dla wszystkich uczniów. W szkole
podstawowej w Dobrzeniu dodatkowo uczestniczył we wręczaniu nagród najlepszym ósmoklasistom.

źródło: SP Dobroszyce

źródło: SP Dobroszyce
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INFORMACJA

Drodzy Mieszkańcy Gminy Dobroszyce
W związku z realizacją świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych
z terenu Gminy Dobroszyce prosimy o przygotowanie do odbioru koszy lub
worków z odpadami przed godziną 7:00 rano w dniu ich odbioru, bądź wieczorem dnia poprzedniego.
Firma zbierająca odpady z terenu naszej Gminy zobowiązała się do ich odbioru w godzinach od 7:00 do 20:00.

ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO DLA EMERYTÓW
Otwarty konkurs ofert
Zadanie powinno być zrealizowane do 30.09.2021 r.

Termin składania ofert: do 05.07.2021 r., do godz. 16.00 (decyduje data i godzina
wpływu do Urzędu Gminy).
1. Oferta powinna zawierać w szczególności:
a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
d) informacje o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów;
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających
wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych
na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

WÓJT GMINY DOBROSZYCE ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację
zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2021.
Konkurs obejmuje realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku
emerytalnym polegającego na organizacji czasu wolnego dla emerytów zgodnie
z Programem Współpracy Gminy Dobroszyce z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
Na realizację w/w zadania przewidziano w budżecie Gminy Dobroszyce
na 2021 r. kwotę 7 000,00 zł.

Wójt, biorąc pod uwagę rekomendację komisji konkursowej oraz wysokość
środków przeznaczonych w budżecie na realizację zadań dla organizacji pozarządowych, zatwierdzi do realizacji najkorzystniejsze oferty najpóźniej w terminie
do 20.07.2021 r. Po zatwierdzeniu wybór ofert jest ostateczny.
Wyniki otwartego konkursu ofert Wójt ogłosi niezwłocznie po wyborze ofert,
a następnie bez zbędnej zwłoki zostaną zawarte urnowy z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi.
Terminy przekazywania środków na realizację zadania publicznego zostanie
określony w umowie.
WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE: http://bip.dobroszyce.pl
ZAKŁADKA: Współpraca z organizacjami pozarządowymi
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Dobroszyckie Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów
zaprasza

Nasze Koło zostało założone w 2006 roku. Na początku liczyło 17 osób, ale działalność zyskała aprobatę
seniorów gminy i szybko rozrosło się do 136 członków.
Ilość członków udało się znacznie powiększyć dzięki
społecznie działającemu zarządowi Koła, składającego
się z pięciu osób, wybranego w wyborach.
Zainteresowanym podpowiadamy, że spotykamy się
w każdy czwartek w godzinach od 9:00 do 11:00 w naszej
siedzibie w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobroszycach.
Zarząd Koła pod koniec każdego roku kalendarzowego, ustala plan działalności na rok następny. Biorąc
pod uwagę podpowiedzi członków w planie ujmujemy spotkania, różne imprezy rozrywkowe, wycieczki
i wczasy wypoczynkowe. Ciężkim dla naszej działalności,
tak jak dla wszystkich innych, był rok 2020 ze względu na
pandemię, bo mogliśmy zrealizować tylko część naszych
zaplanowanych spotkań. Udało nam się zorganizować
tylko spotkanie noworoczne, imprezę z okazji Dnia Kobiet,
trzydniową wycieczkę do Krakowa, Wieliczki, zwiedzanie
Jury krakowsko-Częstochowskiej. Szczęście nam dopisało
na tyle, że dużej grupie udało się pojechać na zorganizowane przez nas w miesiącu sierpniu dwutygodniowe
wczasy do Darłówka Wschodniego.
Niestety, po trwającej przez okres jesienno-zimowy
wzmożonych obostrzeniach epidemiologicznych, działalność Koła została częściowo zawieszona. Wiemy i zdajemy sobie sprawę, że wielu z naszych członków jest stęsknionych kontaktów towarzyskich i wspólnych wyjazdów. Dlatego też w roku bieżącym planujemy
w czerwcu wycieczkę do Gołuchowa (zamek i park
z muzeum leśnictwa) oraz jednodniową wycieczkę do Spreewald w Niemczech. We wrześniu planujemy 3 – dniową wycieczkę w rejon świętokrzyski.
W miesiącu październiku jedziemy kąpać się w wodach
termalnych w Uniejowie. W okresie jesiennym mamy
zaplanowaną zabawę Andrzejkową.
Zapraszamy emerytów, rencistów i inwalidów, do
wstąpienia do naszego Koła i uczestnictwa we wszystkich
naszych imprezach.
Prezentujemy zdjęcia z wcześniejszych wycieczek
i imprez.
Zarząd Koła

SPOTKANIA
w każdy czwartek
w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobroszycach
od 9:00 do 11:00
Zapraszamy!
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DOBROSZYCKIE
INSTYTUCJE

Urząd Gminy Dobroszyce
Rynek 16, 56-410 Dobroszyce
godziny urzędowania: 8:00 - 16:00
telefon: 71 314 11 67, 71 314 12 76

Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach
Dyrektor: Leszek Waluk
56-410 Dobroszyce, ul. Parkowa 5
https://spdobroszyce.edupage.org; spdobroszyce@interia.pl
tel. 71 314 11 25

BĄDŹ W KONTAKCIE Z URZĘDEM

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Dobrzeniu
Dyrektor: Bernarda Sieczka
56-410 Dobroszyce, Dobrzeń 9 A
https://spdobrzen.edupage.org; spdobrzen@op.pl
tel. 71 315 53 68

Wójt

Artur Ciosek

71 314 11 67

ZASTĘPCA WÓJTA

wojt@dobroszyce.pl
zastepca@dobroszyce.pl

Tomasz Urbaniak

pokój 12

Monika Hołówka

pokój 13

Urszula Włodarczyk

pokój 1

Monika Najmrodzka

pokój 10

Agnieszka Wawszczyk

pokój 4

Grażyna Litwin

pokój 5

Anna Herbuś

pokój 5

Ewa Bojanowska

pokój 5

Wacława Biegańska

pokój 2

Ewelina Drozd

pokój 3

Karolina Tomaszewska

pokój 2

SEKRETARZ
SKARBNIK

STAN. DS. KADR I KANCELARYJNO-TECH.
STAN. DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
STAN. DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
STAN. DS. KSIĘGOWOŚCI
STAN. DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
STAN. DS. WYM. PODATKÓW
STAN. DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ
MŁODSZY INSP. DS. PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
STAN. DS. GOSPODARKI ODPADAMI
Anna Zimińska - Stankiewicz

STAN. DS. OCHRONY ŚROD. I GOSP. ODPADAMI
Barbara Dawidowska

STAN. DS. OCHRONY ŚRODOWISKA

tel. 71 314 11 67 wew. 12

sekretarz@dobroszyce.pl
skarbnik@dobroszyce.pl
tel. 71 314 11 67 wew. 27

sekretariat@dobroszyce.pl
tel. 71 314 11 67 wew.--

szj@dobroszyce.pl

ksiegowosc1@dobroszyce.pl
tel. 71 314 11 67 wew. 31
tel. 71 314 11 67 wew. 31

budzet@dobroszyce.pl

tel. 71 314 11 67 wew. 31

podatki1@dobroszyce.pl
tel. 71 314 11 67 wew. 28

podatki2@dobroszyce.pl
tel. 71 314 11 67 wew. 29

pokój 3

tel. 71 314 11 67 wew. 28

gospodarkaodpadami@dobroszyce.pl
pokój 15

tel. 71 314 11 67 wew. 15

srodowisko@dobroszyce.pl

Marta Milczarczyk-Wabińska

pokój 23

Magdalena Albekier

pokój 23

Agata Urbańska

pokój 21

tel. 71 314 11 67 wew. 15

Magdalena Grab

pokój 21

tel. 71 314 11 67 wew. 21

pokój 22

tel. 71 314 11 67 wew. 22

pokój 26

tel. 71 314 11 67 wew. 26

Cmentarz komunalny
56-410 Dobroszyce, Siekierowice, Łuczyna
tel. 71 314 12 90

inwestycje@dobroszyce.pl
tel. 71 314 11 67 wew. 23

inwestycje1@dobroszyce.pl
tel. 71 314 11 67 wew. 23

inwestycje2@dobroszyce.pl
tel. 71 314 11 67 wew. 23

planowanie@dobroszyce.pl

Cmentarz Parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
56-410 Dobroszyce, Dobra 12
tel. 71 315 53 63

tel. 71 314 11 67 wew. 21

Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko
56-410 Dobroszyce, ul. Parkowa 14
www.gckdobroszyce.pl; biuro@gckdobroszyce.pl
tel. 71 314 12 89

budownictwo@dobroszyce.pl

STAN. DS. BUDOWNICTWA
STAN. DS. GOSP. GRUNTAMI I NIERUCHOM.
Anna Wojciechowska

STAN. DS. ZAMÓWIEŃ PUBL. I INFR. DROGOWEJ
Ewelina Przybycień

STAN. DS. EW. LUDNOŚCI I DOWODÓW OS.

nieruchomosci@dobroszyce.pl

Jadwiga Szczepaniak

Marta Matusz - Pietras

pokój 11

Beata Łacna

pokój 11

STAN. DS. OBSŁUGI RADY I DZIAŁ. GOSP.
STAN. DS. WOJSKOWO OBRONNYCH

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobroszycach
Poniedziałek - Wtorek 10.00 – 18.00
Środa 8.00 – 16.00
Czwartek 10.00 – 18.00
Piątek 9.00 – 19.00
Sobota 9.00 – 13.00

zamowieniapubliczne@dobroszyce.pl

pokój 11

STAN. DS. OŚWIATY

Gminna Gospodarka Komunalna
56-410 Dobroszyce, ul. Oleśnica 35
tel. 71 314 12 90
www.ggkdobroszyce.pl; bok@ggkdobroszyce.pl
czynne: pon.- pt. 8.00 - 16.00

odpady@dobroszyce.pl

pokój 23

STAN. DS. BUDOWNICTWA I GOSP. PRZESTRZ.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
56-410 Dobroszyce, ul. Rynek 21
https://gopsdobroszyce.naszops.pl
ops@post.pl; kontakt@gopsdobroszyce.naszops.pl
tel. 71 399 12 57, 71 380 13 10

podatki@dobroszyce.pl

tel. 71 314 11 67 wew. 29

Jerzy Zarzycki

STAN. DS. INWESTYCJI

Urząd Pocztowy Dobroszyce
56-410 Dobroszyce, ul. Trzebnicka 1
tel. 71 314 02 71

ksiegowosc@dobroszyce.pl

pokój 15

STAN. DS. INWESTYCJI

Policja Posterunek w Dobroszycach
56-410 Dobroszyce, Parkowa 14
tel. 47 87 26 801 fax 47 87 26 325

tel. 71 314 11 67 wew. 19

Anna Palma

STAN. DS. INWESTYCJI

Gminne Przedszkole w Dobroszycach
Dyrektor: Marta Kasina
56-410 Dobroszyce, ul. 3 Maja 20
www.przedszkoledobroszyce.pl; przed.gmin@op.pl
tel. 71 757 08 20

tel. 71 314 11 67 wew. 13

dowody@dobroszyce.pl
tel. 71 314 11 67 wew. 11

ewidencja@dobroszyce.pl
tel. 71 314 11 67 wew. 11

gzk@dobroszyce.pl

Gminna Biblioteka Publiczna filia w Dobrzeniu
Poniedziałek 8.25 – 9.25 oraz 14.25 – 17.25
Środa 15.15 –17.15
Czwartek 7.55 – 8.55

tel. 71 314 11 67 wew. 11

oswiata@dobroszyce.pl

Katarzyna Koreń

pokój 24

tel. 71 314 11 67 wew. 24

Patrycja Boguś

pokój 24

tel. 71 314 11 67 wew. 24

promocjadobroszyce@dobroszyce.pl

STAN. DS. PROMOCJI

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Koło Terenowe nr 2 w Dobroszycach
siedziba: Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko
ul. Parkowa 14, 56-410 Dobroszyce
spotkania: czwartek 9:00 - 11:00
tel. 797 232 482

Gminna Gospodarka Komunalna Dobroszyce sp. z o.o.
56-410 Dobroszyce, ul. Oleśnicka 35
zaprasza:
poniedzialek - piatek: 8:00 - 16:00
tel. 71 314 12 90, e-mail: bok@ggkdobroszyce.pl

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Dobroszyce, ul. Oleśnicka 35

PSZ

K

poniedziałek i czwartek
wtorek, środa, piątek
sobota

10:00-18:00
8:00-12:00
10:00-14:00

992
998

112 TELEFON RATUNKOWY
POGOTOWIE GAZOWE
STRAŻ POŻARNA

997
999

POLICJA
POGOTOWIE RATUNKOWE

