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Wizyta Posła, Wicemarszałka i Radnego
w Dobroszycach
Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek gościł w październiku posła na
Sejm RP Pana Pawła Hreniaka, Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Grzegorza Macko oraz Radnego Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego Damiana Mrozka.

Od lewej: Łukasz Lach, Paweł Hreniak, Artur Ciosek, Grzegorz Macko, Damian Mrozek

Tematem spotkania były sprawy bieżące Gminy Dobroszyce, w szczególności realizacja obecnie prowadzonych inwestycji oraz możliwości pozyskiwania funduszy na
zadania związane z kulturą, rekreacją i zagospodarowaniem sieci wodno-kanalizacyjnej. Poruszono także zagadnienie infrastruktury drogowej oraz możliwości pozyskiwania środków w ramach funduszy rolnych na tzw. drogi do terenów rolnych.
Wójt, Poseł, Wicemarszałek oraz Radny odwiedzili świetlicę w Dobrzeniu,
oczyszczalnię ścieków w Dobrzeniu oraz Szkołę Podstawową w Dobrzeniu, gdzie
rozmawiali z Bernardą Sieczką - dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Orła Białego
w Dobrzeniu. Wójt pokazał gościom drogę w miejscowości Dobra, która została
zrealizowana z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach przebudowy dróg
transportu rolnego.
Spotkanie było okazją do podziękowania za dotychczasową pomoc w pozyskiwaniu środków na rzecz naszej Gminy. Wójt podkreślił, że bardzo docenia otwartość
i chęć wsparcia, jednocześnie mając nadzieję, że to nie ostatnia taka wizyta, a dalsza
współpraca przyniesie korzyści mieszkańcom Gminy Dobroszyce.

w Gminie Dobroszyce

3 września 2021 r. przy budynku Urzędu Gminy Dobroszyce,
ze sprzyjającą aurą, odbyło się Narodowe Czytanie - to już dziesiąta
edycja tego wydarzenia. W tym roku lekturą ogólnopolskiej akcji
czytelniczej było dzieło Gabrieli Zapolskiej pt. “Moralność Pani Dulskiej”. Wspólnie przeczytaliśmy jego fragmenty.
Utwór ten powstał jesienią 1906 roku i bardzo szybko stał się popularny. Odnajdujemy w nim komizm, gorzką ironię, bogactwo obserwacji obyczajowych
i przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane.
Osoby czytające z zaangażowaniem wcieliły się w swoje role, jak zawodowi
aktorzy. Na pamiątkę wydarzenia każdy otrzymał okolicznościową zakładkę do książki, a chętni również pieczęć na własnym egzemplarzu „Moralności Pani Dulskiej”.
Aktywność literacka młodzieży szkolnej jak również mieszkańców to ważny kierunek
dla Gminy Dobroszyce. Takie spotkania nas jednoczą, przynosząc wiele czytelniczej
satysfakcji. Dziękujemy wszystkim za udział w tym wydarzeniu.
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Z tekstem Gabrieli Zapolskiej zmierzyli się:
Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek;
Poseł na Sejm RP Paweł Hreniak;
Przewodniczący Rady Gminy Dobroszyce Dariusz Palma;
Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Damian Mrozek;
Zastępca Wójta Gminy Dobroszyce Tomasz Urbaniak;
Sekretarz Gminy Dobroszyce Monika Hołówka;
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach Leszek
Waluk;
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Dobrzeniu Bernarda Sieczka;
Dyrektor Przedszkola Gminnego w Dobroszycach Marta Kasina;
Prezes Gminnej Gospodarki Komunalnej Dobroszyce Dariusz Jagiełło;
Dyrektor Banku Spółdzielczego w Dobroszycach Krzysztof Ogrodnik;
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach Monika Zdobylak;
Kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobroszyce Katarzyna Kwiecińska;
Kierownik Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej Agnieszka Szewczyk;
Radna Gminy Dobroszyce i kierownik zespołów ludowych „Uśmiech” i „Różyczki” Justyna
Kochańska –Tuła;
Kierownik Zespołu Ludowego „Niezła Paka” i Sołtys Dobroszyc Danuta Głowacka;
Kierownik Zespołu Ludowego „Leszczynki” i Sołtys Sadkowa Urszula Maleszka;
Kierownik Zespołu Ludowego „Sąsiadeczki” Maria Wala;
Przedstawiciel SPZOZ Dobroszyce Marzena Grucela;
Przedstawiciel OSP Dobroszyce Dawid Okopień;
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dobrzeniu oraz Szkoły Podstawowej w Dobroszycach.

dobroszyce.pl I facebook.com/GminaDobroszyce

5 (118) WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2021 Gazeta Dobroszycka

3

9,5 mln zł dla Gminy Dobroszyce
z Rządowego Funduszu Polski Ład

25 października Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek oraz Przewodniczący Radny Gminy Dariusz Palma otrzymali z rąk posła Pawła
Hreniaka promesę na kwotę 9 500 000,00 mln zł na zadanie „Przebudowa dróg w Dobroszycach wraz z budową kanalizacji deszczowej” .

Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek i Przewodniczący Rady Gminy Dobroszyce Dariusz
Palma odebrali symboliczny czek z rąk posła Pawła Hreniaka

W ramach tej inwestycji zaplanowano przebudowę ul. Tęczowej, Słonecznej,
Wiosennej, Szkolnej, Rzemieślniczej, Okrężnej oraz odcinka ul. Nowosiedlickiej
w Dobroszycach wraz z budową kanalizacji deszczowej.
Dofinansowanie pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład czyli Programu Inwestycji Strategicznych, którego celem było dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce.
Program realizowany jest poprzez Promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Gmina Dobroszyce stara się wykorzystywać każdą możliwość pozyskania środków zewnętrznych, zarówno ze źródeł krajowych jak i ze źródeł unijnych, czego
efektem są realizowane liczne inwestycje, które możecie Państwo stale obserwować.
Zrealizowane projekty wpływają na rozwój naszej gminy, zmieniając jej wizerunek
oraz poprawiając komfort życia mieszkańców. Otrzymane dofinansowanie pozwoli
na kolejne pozytywne zmiany w naszej gminie.

Monitoring wizyjny w Dobroszycach
Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek podpisał umowę z wykonawcą Panem Piotrem Górskim, na podstawie udzielonego mu notarialnie pełnomocnictwa, reprezentującym firmę „GP ALARM SYSTEM
Małgorzata Górska”, z siedzibą we Wrocławiu, na realizację zadania
pn. „Monitoring wizyjny Gminy Dobroszyce ETAP I - wykonanie dokumentacji projektowej oraz dostawa i montaż wszystkich elementów składowych monitoringu”.
Budowa monitoringu ma na celu zapewnienie porządku publicznego i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Ponadto przyczyni się do usprawnienia działania służb ratunkowych w sytuacjach kryzysowych. To dodatkowa
ochrona przeciwpożarowa i ochrona mienia gminy. Monitoring wizyjny pozwoli na
24-godzinną rejestrację z kilku tygodniowym zapisem i odtworzenie zdarzeń w celu
ustalenia ich okoliczności. Wartość podpisanej umowy wynosi 170 844,78 zł brutto.

Wójt Gminy Dobroszyce podpisał umowę na budowę monotoringu wizyjnego z firmą
“GP ALARM SYSTEM” Małgorzata Górska” z siedzibą we Wrocławiu

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje m. in.:
• opracowanie dokumentacji projektowej, dostawę oraz montaż sytemu monitoringu wizyjnego (tj. kamer monitorujących z niezbędnym oprzyrządowaniem
oraz oprogramowaniem, urządzeń do transmisji danych wraz z oprogramowaniem sterującym, niezbędnego okablowania);
• wykonanie robót ziemnych/ budowlanych dla zakresu całego przedmiotu zamówienia;
• wyposażenie techniczne centrum monitorującego i archiwizującego, zlokalizowanego w budynku Posterunku Policji w Dobroszycach.
Prace związane z budową monitoringu zakończą się jeszcze w tym roku.
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RUSZA BUDOWA ŚWIETLICY
w Mękarzowicach

Projekt świetlicy w Mękarzowicach

Na tę chwilę mieszkańcy Mękarzowic czekali od dawna. Wkrótce
powstanie tu nowe miejsce integracji i spotkań, w którym będzie
można organizować różnego rodzaju wydarzenia.
Po wykonaniu projektu i ogłoszeniu przetargu dot. wyłonienia wykonawcy budowy świetlicy, 16 września Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek podpisał
umowę z wykonawcą „ŁADNE WNĘTRZE” s.c. z siedzibą w Twardogórze, na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Mękarzowicach wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną”. Przedmiotem umowy są roboty budowlane obejmujące
budowę świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w następującym zakresie, wykonanie:
• nawierzchni drogowych,
• zjazdu z drogi powiatowej nr 1475D,
• przyłącza wodociągowego,
• przyłącza kanalizacyjnego,
• robót konstrukcyjno – architektonicznych wraz z instalacjami,
• oświetlenia zewnętrznego,
• monitoringu zewnętrznego.
Wartość podpisanej umowy wynosi 801 769,79 zł brutto. Zgodnie z harmonogramem prace, które rozpoczną się już wkrótce, powinny zostać zakończone
w połowie 2022 roku.

Podpisanie umowy na budowę świetlicy w Mękarzowicach

Wręczenie insygniów oraz raport oświatowy
Zwołana na 28 października 2021 r. sesja Rady Gminy Dobroszyce
miała wyjątkowy charakter. Dokonano na niej wręczenia insygniów
Gminy Dobroszyce w postaci Łańcucha Wójta Gminy Dobroszyce
oraz Łańcucha Przewodniczącego Rady Gminy Dobroszyce.
To chwila, która na trwałe zapisze się na kartach historii naszej małej ojczyzny.
Nadanie łańcuchów władzy jest wydarzeniem symbolicznym dla gminy. Nowe insygnia mają stanowić trwałe znamiona tożsamości, wspólnoty samorządowej i symbolizować więź kulturową, historyczną i społeczną mieszkańców.
W uroczystej sesji udział wziął gość specjalny, mgr artysta plastyk Andrzej Bandkowski, projektant i wykonawca Łańcucha Wójta Gminy Dobroszyce oraz Łańcucha
Przewodniczącego Rady Gminy Dobroszyce.
Podczas sesji Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek przedstawił również sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 na terenie
gminy. W raporcie zostały omówione wydatki bieżące na oświatę, wyniki egzaminu ósmoklasisty a także zrealizowane zadania oświatowe i działania profilaktyczne,
w których uczestniczyli uczniowie i rodzice.
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SESJE RADY GMINY DOBROSZYCE
cach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – postepowanie ponowione”.
13. Ogłoszenie postępowania prowadzonego
w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania: „Monitoring wizyjny Gminy Dobroszyce
ETAP I - wykonanie dokumentacji projektowej
oraz dostawa i montaż wszystkich elementów
składowych monitoringu”.
14. Podpisanie umowy na realizację zadania: „Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu (SOR)
dla miejscowości Dobroszyce, gmina Dobroszyce”. Wykonawca: Pani Anna Pięta.
15. Ogłoszenie postępowania prowadzonego
w trybie zapytania cenowego na realizację zadania: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dobroszyce do Zespołu Placówek
Specjalnych w Oleśnicy.

W dniu 9 września 2021r. odbyła się
XXXIII sesja Rady Gminy Dobroszyce, wg następującego porządku:
1. Zatwierdzenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.
4. Dyskusja i podjęcie uchwał:
• Uchwała Nr XXXIII-266/2021 w sprawie nadania
nazwy ulicy na terenie gminy Dobroszyce;
• Uchwała Nr XXXIII-267/2021 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroszyce na lata 2021-2033;
• Uchwała Nr XXXIII-268/2021 w sprawie zmiany
budżetu Gminy Dobroszyce na 2021 rok;
• Uchwała Nr XXXIII-269 /2021 w sprawie przyjęcia zadania publicznego od Powiatu Oleśnickiego związanego z zarządzaniem niektórymi
drogami powiatowymi na terenie Gminy Dobroszyce pn.: „ Przebudowa drogi nr 1475D w miejscowości Łuczyna poprzez wykonanie nakładki
bitumicznej”;
• Uchwała Nr XXXIII-270/2021 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Oleśnickiego;
• Uchwała Nr XXXIII-271/2021 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Oleśnickiego;
• Uchwała Nr XXXIII-272/2021 w sprawie zmiany
uchwały nr XXX-245/2021 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 25 marca 2021r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego;
• Uchwała Nr XXXIII-273/2021 w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na
terenie Gminy Dobroszyce;
• Uchwała Nr XXXIII-274/2021 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju
sportu przez Gminę Dobroszyce;
• Uchwała Nr XXXIII-275/2021 w sprawie oceny
sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dobroszycach za rok 2020;
• Uchwała Nr XXXIII-276/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach
gospodarstwa domowego;
• Uchwała Nr XXXIII-277/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego
dodatku energetycznego;
• Uchwała Nr XXXIII-278/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wsparcia Rodziny dla
Gminy Dobroszyce na lata 2021-2023;
• Uchwała Nr XXXIII-279/2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich
w Gminie Dobroszyce;
• Uchwala Nr XXXIII-280/2021 w sprawie ustanowienia insygniów Gminy Dobroszyce w postaci Łańcucha Wójta Dobroszyce oraz Łańcucha
Przewodniczącego Rady Gminy Dobroszyce.
• Uchwała Nr XXXIII-281/2021 w sprawie przekazania projektu zmiany Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków obowiązującego
na terenie Gminy Dobroszyce do organu regulującego.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań
i wykonania uchwał między sesjami,
6. Interpelacje i zapytania,
7. Wolne wnioski i komunikaty.
W sprawozdaniu Wójt Gminy Dobroszyce ujął:

1. Otrzymanie dofinansowania 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.
Kwota dofinansowania to 400.000,00 zł.
2. Podpisanie umowy na dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pn: „DOBROSZYCE droga
dojazdowa do gruntów rolnych” (ul. Strzelecka)
na kwotę 126.000,00 zł.
3. Podpisanie umowy na realizację zadania: „Budowę oraz przebudowę drogi transportu rolnego – ulicy Strzeleckiej w Dobroszycach”. Wykonawca: Gembiak – Mikstacki Sp. J. z siedzibą
w Krotoszynie, ul Towarowa 3.
4. Podpisanie umowy na realizację zadania: „Budowę oświetlenia ulicznego w ulicach: Tęczowa,
Słoneczna, Prosta i odcinek Nowosiedlickiej
w Dobroszycach”. Wykonawca: ELEKTROTIM
S.A. z siedziba: ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław.
5. Podpisanie umowy z Inspektorem Nadzoru:
Franciszkiem Hrehorowiczem z Oleśnicy, dla
inwestycji: „Budowa oświetlenia ulicznego
w ulicach: Tęczowa, Słoneczna, Prosta i odcinek
Nowosiedlickiej w Dobroszycach”.
6. Podpisanie umowy na zadanie: 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. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej
i Ochrony Środowiska Sp. z o.o., ul. Południowa
1, 56-400 Oleśnica.
7. Podpisanie umowy na usługę Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji robót
budowlanych „Rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej w Dobroszycach i Nowosiedlicach.
Wykonawca: Projektowanie, nadzorowanie
instalacji i sieci sanitarnych Roszak Halina
56-400 Oleśnica, ul. G. Maczka 3a/4.
8. Podpisano umowę na realizację zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z wybranych zabudowań na terenie gminy Dobroszyce
w 2021”. Wykonawca: Środowisko i Innowacje
Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 5A, 02-661 Warszawa.
9. Podpisanie umowy na realizację zadania:
„Opracowanie dokumentacji projektowej dla
przebudowy ul. Parkowej w zakresie wyniesionych przejść dla pieszych w miejscowości
Dobroszyce, gmina Dobroszyce”. Wykonawca: CHROBOK ROAD ENGINEERING Jarosław
Chrobok, ul. Bukowa 15, 55-093 Kiełczów.
10. Podpisanie umowy na opracowanie projektowe dla zadania: „Remont zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 340 na działkę nr 408/3 (cmentarz
komunalny) w Dobroszycach”. Wykonawca:
CHROBOK ROAD ENGINEERING Jarosław Chrobok, ul. Bukowa 15, 55-093 Kiełczów.
11. Dokonanie wyboru Wykonawcy dla realizacji zadania: „Dowóz uczniów do przedszkola
i szkół na terenie Gminy Dobroszyce w roku
szkolnym 2021/2022 i 2022/2023”. Wykonawca: BOSS TRAVEL Piotr Brociek, Bystre, ul. Kwiatowa 3, 56-400 Oleśnica.
12. Ogłoszenie postępowania prowadzonego
w trybie podstawowym PZP na realizację zadania: „Budowa świetlicy wiejskiej w Mękarzowi-

W dniu 18 października 2021r. Przewodniczący Rady Gminy Dobroszyce, Dariusz Palma, zwołał XXXIV
sesję Rady Gminy Dobroszyce na
dzień 28 października 2021r., której
obrady odbyły się wg porządku:
1. Zatwierdzenie porządku obrad,
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
3. Uroczyste przekazanie insygniów Gminy Dobroszyce w postaci Łańcucha Wójta Gminy Dobroszyce oraz Łańcucha Przewodniczącego Rady
Gminy Dobroszyce.
4. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań
oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 na
terenie Gminy Dobroszyce.
6. Dyskusja i podjęcie uchwał:
• Uchwała nr XXXIV – 282/2021 w sprawie nadania nazw ulic na terenie Gminy Dobroszyce;
• Uchwała nr XXXIV – 283/2021 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroszyce na lata 2021-2033;
• Uchwała nr XXXIV – 284 /2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobroszyce na 2021 rok;
• Uchwała nr XXXIV – 285/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI-196/2020 z dnia 3 grudnia
2020r. w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi;
• Uchwała nr XXXIV – 286/2021 w sprawie regulaminu określającego zasady udzielenia i rozliczenia dotacji celowej z budżetu Gminy Dobroszyce na budowę przydomowej oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Dobroszyce;
• Uchwała nr XXXIV – 287/2021 w sprawie zmiany
uchwały nr VI-60/2019 Rady Gminy Dobroszyce
z dnia 21 marca 2019r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dobroszyce.
7. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań
i wykonania uchwał między sesjami.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Wolne wnioski i komunikaty.
Wójt Gminy w swoim sprawozdaniu zawarł wykonanie następujących zadań:
1. Dokonania wyboru Wykonawcy i podpisano umowę dla realizacji zadania pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Mękarzowicach wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną” – postępowanie ponowione. Wykonawca: „ŁADNE
WNĘTRZE” s.c. J.W. Lenda, pl. Piastów 10-12/7,
56-416 Twardogóra.
2. Dokonania wyboru Wykonawcy dla realizacji
zadania pn.: „Budowa oświetlenia drogowego
w ulicach: Topolowa, Ogrodowa, Czereśniowa, Truskawkowa, Malinowa w Dobroszycach
oraz Budowa oświetlenia drogowego w ulicach Szkolna, Parkowa w Dobroszycach.” Wykonawca: PBS POLSKA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k., ul. Tadeusza Kościuszki 1/3, 50-037 Wrocław.
3. Dokonania wyboru Wykonawcy i podpisano
umowę dla realizacji zadania pn.: „Monitoring
wizyjny Gminy Dobroszyce ETAP I - wykonanie dokumentacji projektowej oraz dostawa
i montaż wszystkich elementów składowych
monitoringu.” Wykonawca: GP ALARM SYSTEM Małgorzata Górska, ul. Sycowska 8c/15,
51-319 Wrocław.
4. Dokonania wyboru Wykonawcy dla realizacji
zadania na: Dowóz dzieci niepełnosprawnych

z terenu Gminy Dobroszyce do Zespołu Placówek Specjalnych w Oleśnicy. Wykonawca: Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy,
ul. Wojska Polskiego 8, 56-400 Oleśnica.
5. Dokonania wyboru Wykonawcy dla realizacji
zadania na: Dostawę i montaż znaków informacyjnych dla Dobroszyc, Dobrzenia Mękarzowic,
Nowicy, Nowosiedlic, Sadkowa i Strzelec oraz
znaków drogowych. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe
„ZNAK S.C.” ul. Staszica 1, 63-100 Śrem.
6. Dokonania wyboru Wykonawcy dla realizacji
zadania na: Wykonanie remontu placu zabaw
przy ul. Kolejowej w Dobroszycach, gm. Dobroszyce. Wykonawca: JOKO Jolanta Kozłowska,
ul. Iwaszkiewicza 26/2, 55-200 Oława.
7. Dokonania wyboru Wykonawcy dla realizacji
zadania na: Obsługę geodezyjną zadania inwestycyjnego pn. „Budowa strażnicy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Dobroszycach”. Wykonawca:
Biuro Geodezyjno-Projektowe „SKALA” Zbigniew Gąsior, 56-416 Dąbrowa 18.
8. Udzielenia zlecenia na realizację zadania pn:
„Przeprowadzenie kontroli stanu technicznego urządzeń oraz wyposażenia siłowni plenerowej i 15 placów zabaw.” Wykonawca:
KEMA Maciejczyk Robert, ul. Międzyleska 2-4,
50-514 Wrocław.
9. Ogłoszenia postępowania prowadzone w trybie podstawowym na: Utworzenie punktu informacji turystycznej oraz obsługi rowerzystów
i turystów w Dobroszycach – ETAP II.
10. Podpisania umowy na realizację zadania
pn.: „Wykonanie remontu placu zabaw przy
ul. Kolejowej w Dobroszycach, gm. Dobroszyce.” Wykonawca: JOKO Jolanta Kozłowska,
ul. Iwaszkiewicza 26/2, 55-200 Oława.
11. Podpisania umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Koncepcja
zagospodarowania terenu na potrzeby Gminy.”
Wykonawca: Pan Artur Zelinka.
12. Podpisania umowy na realizację zadania pn.:
„Wykonanie ekspertyzy mykologiczno – budowlanej budynku świetlicy wiejskiej w Dobrzeniu oraz wykonanie badań geotechnicznych gruntu na działce nr ewid. gruntu 88
w obrębie Dobrzeń.” Wykonawca: Aleksandra
Matkowska MiM Usługi Oświatowe, Projektowanie i Ekspertyzy Budowlane, ul. Inżynierska
6, 53-227 Wrocław.
13. Podpisania umowy na realizację zadania
pn.: „Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
uzbrojenia podziemnego terenu przy Gminnym
Centrum Kultury w Dobroszycach na działce nr
830/3 w obrębie Dobroszyce.” Wykonawca:
GeoPoint – Usługi Geodezyjne Martyna Trela,
ul. Szkolna 1c, 56-410 Dobroszyce.
14. Podpisania umowy na usługi Inspektora
Nadzoru dla realizacji robót budowlanych
pn.: „Budowa oraz przebudowa transportu
rolnego - ulicy Strzeleckiej w Dobroszycach”
– branża drogowa.
Wykonawca: CHROBOK ROAD ENGINEERING Jarosław Chrobok,
ul. Bukowa 15, 55-093 Kiełczów.
15. Podpisania umowy na usługi Inspektora Nadzoru dla realizacji robót budowlanych pn.: „Budowa oraz przebudowa transportu rolnego ulicy Strzeleckiej w Dobroszycach” – kanalizacja
deszczowa. Wykonawca: Projektowanie, nadzorowanie instalacji i sieci sanitarnych Roszak
Halina, ul. G. Maczka 3a/4, 56-400 Oleśnica.
16. Podpisania umowy na usługi Inspektora Nadzoru dla realizacji robót budowlanych pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Mękarzowicach wraz
z niezbędną infrastrukturą” – w specjalności
konstrukcyjnej. Wykonawca: Zakład Usług
Ogólnobudowlanych i Projektowych Andrzej
Michalak, ul. Ignacego Solarza 17, 56-400 Oleśnica.
17. Podpisania umowy na usługi Inspektora Nadzoru dla realizacji robót budowlanych pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Mękarzowicach wraz
z niezbędną infrastrukturą” w specjalności sanitarnej. Wykonawca: Projektowanie, nadzorowanie instalacji i sieci sanitarnych Roszak Halina, ul. G. Maczka 3a/4, 56-400 Oleśnica.
18. Podpisania umowy na usługi Inspektora Nadzoru dla realizacji robót budowlanych pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Mękarzowicach wraz
z niezbędną infrastrukturą” w specjalności
elektrycznej Wykonawca: Pan Franciszek Hrehorowicz.
19. Przeprowadzania diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Dobroszyce.
Na podstawie wyników diagnozy przygotowany będzie Gminny Program Profilaktyczny
na 2022 rok.
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Spotkanie w sprawie cen gazu
oraz dalszych planów rozbudowy sieci gazowej
Informacje, jakie otrzymali mieszkańcy w ramach korespondencji, nie dają jasnego obrazu rzeczywistych kosztów jakie będą ponosić. Doniesienia prasowe sugerują
znaczące ich zwiększenie.
Wójt pytał o przyczynę zmian ceny gazu oraz na jaki okres będzie obowiązywała
obecna taryfa, jednocześnie wystosował prośbę o przeliczenie prognoz taryfowych
dla mieszkańców. W odpowiedzi pojawiła się deklaracja dotycząca przeliczenia planów taryfowych do końca miesiąca przez firmę G.EN. GAZ ENERGIA sp. z o.o. Cena
sprzedaży gazu dla klientów uległa zmianie ze względu na nową cenę rynkową,
po jakiej kupuje go firma. Jeśli sytuacja na rynku sprzedaży się zmieni, firma dostosuje swoje taryfy do cen zakupu paliwa.
W dalszej części spotkania poruszono tematy związane z rozbudową sieci gazowej na terenie gminy Dobroszyce. Prezes firmy G.EN. GAZ ENERGIA sp. z o. o po
analizach, wynikających z wcześniejszych rozmów, spotkań i korespondencji, przedstawił plany inwestycyjne na kolejny rok. Firma zobowiązała się do rozbudowy sieci
na terenie miejscowości Nowosiedlice i Nowica oraz do przygotowania dokumentacji projektowej budowy sieci w miejscowości Sadków.
Wszyscy mamy nadzieję, że wzrost cen gazu będzie przejściowy, a korzystanie
z takiego źródła ogrzewania będzie nadal cieszyło się dużym zainteresowaniem
mieszkańców.

Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek zainicjował w październiku
spotkanie online z Członkiem Zarządu odpowiedzialnym za Pion
Eksploatacji i Techniki G.EN. GAZ ENERGIA sp. z o.o. Panem Pawłem
Chałupką oraz z Dyrektorem Oddziału G.EN. GAZ ENERGIA sp. z o.o.
w Twardogórze Panem Tomaszem Barteckim. Tematem rozmów był
wzrost cen paliwa gazowego oraz plany dalszej rozbudowy sieci gazowej na terenie gminy Dobroszyce.
W trakcie spotkania Wójt przedstawił uwagi mieszkańców dotyczące podwyżki
ceny gazu oraz obawy o ich domowe budżety. Dodatkowo zaznaczył, że będziemy musieli liczyć się z większymi kosztami utrzymania szkół, obiektów publicznych,
a planując przyszłoroczny budżet trzeba będzie uwzględnić ten wysoki wydatek.
Tak znacząca podwyżka rok do roku niesie za sobą zniechęcenie do wyboru takiego rozwiązania, jako źródła ogrzewania gospodarstw domowych, a co za tym idzie
mniejsze ilości odbiorców. Dotacje na wymianę źródeł ciepła były zachętą i dobrą
praktyką do poprawy jakości powietrza. Zmiana sposobu ogrzewania może nieodwracalnie przyczynić się do utraty klientów.

„Granty PPGR” – sprzęt komputerowy
dla dzieci z rodzin popegeerowskich

W związku z rozpoczęciem nowego programu Granty PPGR –
wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, Wójt
Gminy Dobroszyce zaprosił uprawnione rodziny – rodziców uczniów
i uczniów pełnoletnich, zamieszkałych na terenie gminy Dobroszyce,
do złożenia deklaracji uczestnictwa w programie.
Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego. W ramach udzielonego gminie Dobroszyce grantu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy (komputer lub laptop wraz z oprogramowaniem o wartości do 3,5 tys. zł) dla uczniów, którzy łącznie spełnią następujące
warunki udziału w programie:
1. dziecko/uczeń pełnoletni zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
2. dziecko/uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej) osoby,
która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji
konkursowej (tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/ opiekun prawny),
3. dziecko/uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia,
w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego
laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Deklarację udziału w programie wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego dziecka lub oświadczeniem ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych można było złożyć do dnia
28.10.2021 r. w Urzędzie Gminy Dobroszyce.
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Wrześniowy Rajd Rowerowy przyciągnął całe rodziny
W wydarzeniu tym udział wzięło 243 miłośników turystyki rowerowej, najstarszy z nich liczył 71 lat, najmłodszy rok. Rajd wyruszył z muszli koncertowej w Dobroszycach, trasa liczyła 33 km przez miejscowości: Dobroszyce, Bartków, Malerzów, Bukowinka, Białe Błoto i ponownie Dobroszyce.
Dopisała piękna, słoneczna pogoda, a wszyscy rowerzyści dotarli do mety cali
i zdrowi. Tradycyjnie, w Malerzowie w trakcie postoju, na cyklistów czekał poczęstunek
w postaci domowych wypieków, kawy, herbaty i zimnych napojów, a także prelekcja
pana Adama Podczaszyńskiego - przedstawiciela Nadleśnictwa Oleśnica.
Po powrocie do Dobroszyc uczestnicy posilili się kiełbaskami z grilla oraz wspólnie uczestniczyli w rodzinnych zabawach. Nad bezpieczeństwem czuwała niezastąpiona Ochotnicza Straż Pożarna w Dobroszycach oraz przedstawiciele Komendy
Powiatowej Policji w Oleśnicy, którym serdecznie dziękujemy.

W sobotę 11 września, po raz szósty w naszej Gminie, wystartował
Rodzinny Raj Rowerowy po Gminie Dobroszyce. Pomysłodawcą
i organizatorem Rajdu jest Pani Katarzyna Skorna i Klub Sportowy
Hikari Oleśnica, przy wsparciu Gminy Dobroszyce oraz Wójta Gminy
Dobroszyce Artura Cioska.

Podziękowania należą się głównemu sponsorowi, firmie SILVA RECYKLING, która
ufundowała koszulki rajdowe, firmie DIAM za ekologiczne butelki na wodę, Lokalnej
Grupie Działania Dobra Widawa za materiały edukacyjne i gadżety, firmie WPO
ALBA S.A. za organizację zabaw i konkursów dla dzieci, Łukaszowi i Annie Koper
z KS HIKARI OLEŚNICA za pomoc logistyczno-organizacyjną, radnemu sołectwa
Male-rzów Andrzejowi Biłasowi za udostępnienie wiaty, Pani Renacie Blachnickiej
i Arturowi Blachnickiemu za pomoc logistyczną, Pani Dyrektor i pracownikom Gminnego Centrum Kultury w Dobroszycach, pozostałym sponsorom oraz wszystkim
zaangażowanym w organizację tego wspaniałego wydarzenia.
Podziękowania kierujemy do Pani Katarzyny Skornej i Pana Wojciecha Skornego,
inicjatorów rajdu, bez których to przedsięwzięcie by się nie odbyło.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w tegorocznym rajdzie,
gratulujemy wytrwałości i dotarcia do mety.

W dniach 11-12 grudnia 2021 r. już po raz szósty odbędzie się
w Dobroszycach Jarmark Bożonarodzeniowy. Stoiska wystawców
staną na dobroszyckim Rynku, gdzie będzie można kupić m.in. wyroby kuchni regionalnej, rękodzieło oraz niemal wszystko, czego potrzebujemy na święta.
Warunkiem udziału w Jarmarku w charakterze wystawcy jest:
• dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia do 22.11.2021 drogą e-mailową, pocztą tradycyjną lub osobiście do biura Organizatora - Gminnego Centrum Kultury
im. Anny Sojko w Dobroszycach, ul. Parkowa 14;
• akceptacja asortymentu Wystawcy oraz zgoda Organizatora na udział w Jarmarku;
• potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem oraz jego bezwzględne przestrzeganie;
• wniesienie opłaty w wysokości 150 zł za stoisko do dnia 30.11.2021r. na podane
w karcie zgłoszenia konto Organizatora.
Regulamin VI Dobroszyckiego Jarmarku Bożonarodzeniowego oraz formularz
zgłoszenia znajdują się na storonie gckdobroszyce.pl
Zapraszamy już dziś. Mamy nadzieję, że uda nam się stworzyć równie wspaniałą
atmosferę jak w czasach przed pandemią.
ORGANIZATOR: Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach,
ul. Parkowa 14, tel. 71 314 12 89, e-mail: biuro@gckdobroszyce.pl
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JUBILEUSZ 100-lecia urodzin
mieszkanki Gminy Dobroszyce

W dniu 12 września 2021 r. mieszkanka naszej
gminy, Pani Janina Śliwka, obchodziła wyjątkowy jubileusz 100-lecia urodzin.
Z tej okazji w sali narad Urzędu Gminy Dobroszyce odbyło się uroczyste spotkanie dostojnej Jubilatki z Wójtem Gminy Dobroszyce Arturem Cioskiem, Radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Damianem Mrozkiem, Kierownikiem Placówki
Terenowej KRUS w Oleśnicy Wojciechem Kocińskim, Sekretarzem Gminy Dobroszyce
Moniką Hołówką oraz z członkami najbliższej rodziny Pani Janiny.
Czcigodnej Jubilatce gratulacje i najlepsze życzenia złożył Wójt Gminy Dobroszyce. Życzył przede wszystkim dobrego zdrowia, siły i pogody ducha na dalsze
szczęśliwe lata.

Podczas uroczystości Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Damian Mrozek odczytał listy gratulacyjne: od Prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego oraz Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego, w których to podziękowano jubilatce za wszystkie trudy i owoce minionych lat, a także życzono zdrowia i
pomyślności na dalsze życie.
Z okazji 100 rocznicy urodzin życzenia i gratulacje w imieniu Prezesa KRUS Aleksandry Hadzik, złożył Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Oleśnicy, Pan Wojciech
Kociński, przekazując list gratulacyjny, kwiaty oraz decyzję o przyznaniu specjalnego
dodatku z tytułu ukończenia 100 lat życia.
Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze z udziałem najbliższej rodziny i było
okazją do licznych wspomnień i reﬂeksji na temat recepty na tak długie życie. Życzenia i gratulacje wywołały radość i wzruszenie na twarzy Pani Janiny.
Jubilatce jeszcze raz gratulujemy, jednocześnie życzymy dużo zdrowia, by każdy
dzień był radosny, pełen życzliwości i miłości.

ZAKUP STROJÓW
dla zespołu ludowego Sąsiadeczki
W 2021 r. Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach pozyskało środki w wysokości 44 tys. złotych ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2021. Dotacja przeznaczona została na zakup strojów ludowych dla zespołu
Sąsiadeczki z Dobrzenia.
Biesiada z folklorem, która obyła się w sobotę 9 października w dobroszyckiej
muszli koncertowej, była okazją do podsumowania projektu. Obok organizatorów
– zespołu Niezła Paka oraz gościnnie występującego zespołu Sasanka z Rudnej, zespół Sąsiadeczki miał okazję do zaprezentowania się w nowych strojach.
Zadanie realizowane było na przestrzeni kilku miesięcy i składało się z różnorodnych działań, które miały doprowadzić do wyboru stroju najbardziej dopasowanego
do profilu zespołu, związanego z miejscem nie tylko prowadzenia działalności, ale
też pochodzenia członków i prezentowanym repertuarem.
Pierwszym etapem projektu była wizyta studyjna w Muzeum Etnograficznym,
Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Członkowie i członkinie Sąsiadeczek zwiedzili wystawę stałą pt. Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, tożsamość oraz wzięli
udział w spotkaniu z kustosz Działu Tkanin i Strojów Hanną Gollą.
Kolejnym etapem projektu były warsztaty etnograficzne prowadzone w świetlicy wiejskiej w Dobrzeniu pod okiem Marty Derejczyk z Muzeum Etnograficznego
we Wrocławiu oraz dr Anny Kurpiel z Uniwersytetu Wrocławskiego. Warsztaty pełniły funkcję integracyjną dla członków oraz pomogły w wyborze najbardziej odpowiedniego stroju. Zespół zdecydował się na unowocześnioną wersję stroju dolnośląskiego.

Strój damski składa się z: bluzki, spódnicy, gorsetu, katanki, chusty, zapaski, czepca lub wianka oraz butów. W skład stroju męskiego wchodzi kamizelka, spodnie,
koszula, marynarka oraz buty.
Następnie odbyły się warsztaty haftu, które pozwolą na samodzielne ozdobienie
wybranych elementów stroju przez członków i członkinie Sąsiadeczek. Prowadziła
je doświadczona hafciarka Olga Budzan z Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu.
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Witaj szkoło!

1 września w Szkole Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach oraz w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Dobrzeniu
odbyło się powitanie roku szkolnego. W uroczystościach uczestniczyli Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek, Sekretarz Gminy Dobroszyce Monika Hołówka, Przewodniczący Rady Gminy Dobroszyce
Dariusz Palma, Dyrektorzy Szkół, grono pedagogiczne, rodzice oraz
najważniejsi - uczniowie.
W tym samym dniu w Szkole Podstawowej w Dobroszycach odbyło się ślubowanie i pasowanie na uczniów dzieci klas pierwszych. W Szkole Podstawowej w
Dobrzeniu ta uroczystość odbyła się 12 października. W obu szkołach pasowania
symbolicznym ołówkiem dokonali dyrektorzy placówek, natomiast Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek wręczył wszystkim pierwszoklasistom upominki. Od tej chwili
stali się oni nowymi członkami wielkiej szkolnej rodziny.
Wszystkim uczniom życzymy zapału do nauki, wielu radosnych chwil spędzonych w szkole oraz bardzo dobrych wyników w nauce.

Chłopcy na podium, dziewczęta na 5!

W dniach 28-29.10.2021 r. w hali Szkoły Podstawowej w Piławie Dolnej odbyły się Finały Dolnośląskie Igrzysk Dzieci w Unihokeju dziewcząt i chłopców.
W turniejach prawo startu miały po dwie najlepsze drużyny wyłonione w eliminacjach w strefach: legnickiej, jeleniogórskiej, wałbrzyskiej i wrocławskiej.
Wiele meczów stojących na bardzo wysokim poziomie, super umiejętności indywidualne zawodników przyczyniły się do niezwykle ciekawych rozstrzygnięć.
Drużyna chłopców ze szkoły podstawowej w Dobrzeniu zajęła 3 miejsce natomiast
drużyna dziewcząt ze szkoły podstawowej w Dobroszycach ukończyła rozgrywki
na 5 miejscu!
Gratulujemy!
źródło: SP Dobroszyce, SP Dobrzeń
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OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO - III nabór wniosków
GMINA Wąsosz, Dobroszyce i Jemielno przystępuje do realizacji projektu grantowego pt.
„Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy”

Celem projektu jest: poprawa jakości powietrza w gminach leżących w dolinie Baryczy poprzez wymianę wysoko emisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych
i wielorodzinnych. Cel ten wpisuje się w oś priorytetową 3: gospodarka niskoemisyjna. Realizuje cel szczegółowy osi: Zwiększona efektywność energetyczna budynków
użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych. Wpisuje się w działanie 3.3: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym
Działanie to ma na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie Dolnego Śląska poprzez zastępowanie źródeł energii emitującymi zanieczyszczenia ekologicznymi i bardziej efektywnymi.
Wskaźniki produktu projektu:
- liczba zmodernizowanych źródeł ciepła: 378 szt.
- liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 66 szt.
- liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej: 154 szt.
Wskaźniki rezultatu projektu:
- liczba zaoszczędzonej energii cieplnej: 12 428 GJ/rok
- ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 147 MWh/rok
- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 1 622 ton CO2
- roczny spadek emisji PM 10: 5,72 tony
- roczny spadek emisji PM 2,5: 4,12 tony
O uzyskanie grantów mogą ubiegać się osoby będące:
- właścicielem domów jednorodzinnych,
- właścicielem mieszkań w domach wielorodzinnych,
- najemcą mieszkań w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego
oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu), zwanymi dalej Grantobiorcami, w celu zaspokojenia własnych potrzeb zmierzających
do ograniczenia wysokiej emisji CO2 i innych zanieczyszczeń.
Grantobiorcą może być także wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa czy TBS,
zgodnie z katalogiem Beneficjentów wymienionym w SzOOP RPO WD 2014-2020.

Kryteria wyboru Grantobiorców:
KRYTERIA DOSTĘPOWE:

(konieczność spełnienia wszystkich warunków) w nawiasach sposób ich weryfikacji:
1. Miejsce realizacji projektu
- Projekt realizowany jest w domach jednorodzinnych lub wielorodzinnych budynkach mieszkalnych na obszarze Gmin Wąsosz, Dobroszyce i Jemielno. Dopuszcza się realizację projektu budynkach historycznych, przez które należy rozumieć konkretny budynek indywidualnie
wpisany do rejestru zabytków (adres nieruchomości podany we wniosku).
- Osoby posiadające prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu w odniesieniu do nieruchomości na której realizowany będzie grant z uwzględnieniem
zasady zachowania trwałości projektu grantowego wynikającej z art. 71 Rozporządzenia
nr 1303/2013 (kopia dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością)
Dopuszczalne formy prawa dysponowania nieruchomością:
- własność – dokumenty zgłoszeniowe podpisuje jedynie właściciel;
- współwłasność – wszyscy współwłaściciele muszą podpisać dokumenty zgłoszeniowe. Sytuacja ta dotyczy również małżeństw nie posiadających udokumentowanej rozdzielności majątkowej;
- inne udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością – pod warunkiem, że obejmuje co najmniej okres trwałości projektu (min. do 31.12.2027 r.) dokumenty zgłoszeniowe
podpisują wszystkie osoby wskazane w dokumencie, jako posiadające na jego podstawie prawo do dysponowania nieruchomością;
2. Ocena występowania pomocy publicznej/pomoc de minimis
Pomoc de minimis uzyskana przez grantobiorcę w ostatnich 3 latach podatkowych z uwzględnieniem wnioskowanej kwoty nie przekracza równowartości 200 000 euro. (weryfikacja w bazie SUDOP).
3. Maksymalny limit dofinansowania
Limit dofinansowania nie przekracza 85% wydatków kwalifikowanych w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną oraz objętych pomocą de minimis maksymalny limit
dofinansowania środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych wartości dopuszczonych w konkursie. Natomiast w przypadku pomocy udzielanej na podstawie GBER – zgodnie
z limitem.
4. Limit kwotowy na źródło ciepła
Wartość grantu nie przekracza kwoty 15 000 zł do instalacji gazowych i kotłów na biomasę
oraz do 35 000 zł na pozostałe typy instalacji, lub iloczynu tej kwoty i liczby mieszkań, jeśli
grantobiorcą będzie podmiot inny niż osoba fizyczna, np. wspólnota czy spółdzielnia mieszkaniowa (weryfikacja kwot podanych we wniosku).
5. Maksymalne progi wskaźnika energii pierwotnej EP H+W
Budynek Grantobiorcy spełnia przed realizacją następujący warunek: wartość wskaźnika maksymalnego progu wskaźnika energii pierwotnej EPH+W który określa roczne obliczeniowe
zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia
oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej <= 450 kWh/(m2*rok) (oświadczenie weryfikowane przy opracowaniu audytu energetycznego, dopuszcza się audyty energetyczne sporządzone przed datą upublicznienia metodologii o ile zawierają wszystkie niezbędne dla oceny
spełniania niniejszych kryteriów informacje oraz sporządzone nie wcześniej niż na dwa lata
przed rokiem ogłoszenia konkursu).
Wyjątek stanowi wymiana kotłów w budynkach historycznych (zabytkach), bez konieczności
spełnienia warunków odnośnie wskaźnika EPH+W jeżeli zostały przeprowadzone minimalne
inwestycje w efektywność energetyczną obejmujące co najmniej jeden z poniższych elementów:
- wymianę w domu / mieszkaniu będącym przedmiotem projektu (w pomieszczeniach ogrzewanych), wszystkich okien na okna o lepszej charakterystyce tj. nie gorszej niż Uk (max) = 2,2
[W/(m2*K)] i potwierdzonej audytem, świadectwem charakterystyki energetycznej lub innym
dokumentem (faktura, protokół odbioru itp.). W przypadku braku dokumentacji, należy po-

służyć się uproszczoną metodą szacowania w oparciu o poniższą tabelę:
Rok wymiany/produkcji okna

Uk (max) okna [W/(m2*K)]

1998 - 2002

1,9 - 2,2

2009 - 2013

1,5 - 1,7

1995 - 1998
2003 - 2008
2014 - 2017
2018

2,0 - 2,2
1,6 - 2,2
1,3 - 1,5
1,1 - 0,9

- ocieplenie stropów / dachów warstwą izolacji (np. wełna mineralna, styropian) przynajmniej
o grubości 10 cm lub równoważne - jeśli projekt dotyczy całego budynku i/lub pojedynczych
mieszkań na najniższych (podłogi nad gruntem, stropy nad nieogrzewanymi piwnicami) i najwyższych kondygnacjach,
- zastosowanie wentylacji z odzyskiem ciepła.
Warunek ten musi być spełniony we wszystkich budynkach historycznych / mieszkaniach
w budynkach historycznych będących przedmiotem projektu.
Przez budynek historyczny należy rozumieć konkretny budynek indywidualnie wpisany do
rejestru zabytków lub wpisany do wykazu zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Budynek nie wpisany indywidualnie do rejestru / wykazu zabytków lub gminnej ewidencji zabytków nie jest budynkiem historycznym, nawet jeśli
znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
6. Zgodność z RPO
Zakres instalacji jest zgodny z RPO WD, SZOOP, procedurą realizacji projektu i regulaminem
konkursu wraz z załącznikami, a w szczególności czy:
- projekt realizowany jest w domach jednorodzinnych i/lub wielorodzinnych budynkach
mieszkalnych;
- w każdym budynku / mieszkaniu wymianie podlega dotychczasowe wysokoemisyjne źródło
ciepła;
- wymiana każdego wysokoemisyjnego źródła ciepła w projekcie prowadzi do redukcji emisji
CO2 (co najmniej o 30% w przypadku zamiany paliwa);
- wymiana każdego wysokoemisyjnego źródła ciepła w projekcie prowadzi do redukcji emisji
pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5;
- w każdym budynku / mieszkaniach istnieje lub przewidziano instalację systemu zarządzania
energią;
- moc instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE obliczona została tak aby zaspokajać
wyłącznie potrzeby budynku / mieszkania, w którym wymianie podlega źródło ciepła (dopuszcza się oddawanie nadwyżek energii do sieci w okresach, kiedy moc instalacji nie jest
wykorzystywana) – jeśli dotyczy.
7. Zgodność z audytem
Czy wnioskodawca zapewnił zgodność zapisów we wniosku o dofinansowanie z danymi
z uproszczonych audytów energetycznych w zakresie:
- wartości emisji CO2 (przed i po realizacji inwestycji, na którą przyznany ma być grant);
- wartości emisji pyłów PM 10 (przed i po realizacji inwestycji, na którą przyznany ma być
grant;
- wartości emisji pyłów PM 2,5 (przed i po realizacji inwestycji, na którą przyznany ma być
grant).
8. Wymiana źródła ciepła
Czy wymiana wysokoemisyjnego źródła ciepła spełnia następujące warunki:
1) polega na zastąpieniu kotła / pieca podłączonego do sieci ciepłowniczej, chyba że podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest możliwe z przyczyn technicznych lub ekonomicznie
nieuzasadnione (wówczas należy przejść do pkt 2,3 lub 4);
2) wysokoemisyjne źródło ciepła może być zastąpione instalacją źródła ciepła wykorzystującego OZE (Odnawialne Źródła Energii);
3) polega na wymianie kotła / pieca na inny kocioł / miejscowy ogrzewacz pomieszczeń jeśli
spełnione są łącznie poniższe warunki:
- kocioł / piec wymieniany może być zastąpiony wyłącznie przez kocioł / miejscowy ogrzewacz pomieszczeń spalający biomasę lub paliwa gazowe (nie dopuszcza się wymiany dotychczas użytkowanych kotłów / pieców na kotły węglowe lub olejowe; wymianie nie podlegają
również dotychczas użytkowane kotły gazowe i olejowe);
- wymiana kotła / pieca musi skutkować obniżeniem emisji CO2 w stosunku do stanu sprzed
inwestycji; w przypadku zmiany kotła skutkującego zamianą spalanego paliwa zmniejszenie
emisji CO2 musi wynieść co najmniej 30%;
- wymiana źródła ciepła skutkuje zmniejszeniem emisji PM 10 i PM 2,5;
- wspierane urządzenia do ogrzewania muszą charakteryzować się obowiązującym od końca
2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń,
które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu
dla produktów związanych z energią. Wszystkie kotły wymienione w ramach projektu będą
wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie będą
posiadały rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie. Kryterium
jest spełnione, jeśli kocioł spełnia ww. warunki. Na etapie składania wniosku wymagane jest
złożenie oświadczenia o zapewnieniu spełnienia powyższego wymogu w czasie realizacji projektu;
4) dotychczasowe wysokoemisyjne źródło ciepła może być zastąpione źródłem (-ami) zasilanymi energią elektryczną do bezpośredniego ogrzewania lub ogrzewania czynnika
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w instalacji CO (np. kable lub maty grzejne, elektryczne kotły CO) i z założenia zasilaną
z instalacji wykorzystującej OZE – np. instalacją fotowoltaiczną, stanowiącą element inwestycji
lub instalacją fotowoltaiczną już istniejącą; nie dopuszcza się źródeł elektrycznych zasilanych
z sieci energetycznej (za wyjątkiem „odbierania” z sieci nadwyżki, np. uzyskanej w miesiącach
letnich). Kryterium jest spełnione, jeśli ogrzewanie elektryczne spełnia ww. warunki.
Grantobiorca zobowiązuje się użytkować dofinansowane źródło energii jako podstawowe
źródło ciepła w obiekcie.
9. Poprawa jakości powietrza – emisja pyłów
Wymiana źródła ciepła prowadzi do redukcji emisji CO2 co najmniej o 30% i redukcji emisji
pyłów zawieszonych PM 10 I PM 2,5 (wynik audytu energetycznego).
10. System zarządzania energią
Przewidziano lub istnieje system zarządzania energią (informacja weryfikowana przy audycie
energetycznym).
11. Dobór odpowiedniej mocy instalacji
Moc instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE obliczona została tak, aby zaspokajać
wyłącznie potrzeby budynku, w którym wymianie podlega źródło ciepła (dopuszcza się korzystanie z magazynowania energii w sieci) (informacja o dotychczasowym rocznym zużyciu
energii weryfikowana przy opracowywaniu audytu) (jeśli dotyczy).
12. Trwałość projektu
Grantobiorca zobowiązuje się nie dokonywać nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów lub paliw nie dopuszczonych w konkursie jak węgiel czy olej opałowy (np. dorobiony dodatkowy ruszt).

KRYTERIA PUNKTOWE: (max 10 pkt.)
1. Preferowany system grzewczy
W ramach kryterium należy zweryfikować, czy Wnioskodawca zastąpi dotychczasowe główne
źródło ciepła źródłem ciepła wykorzystującym OZE:
- Wnioskodawca zastąpi dotychczasowe główne źródło ciepła źródłem ciepła wykorzystującym OZE - 3 pkt.
- Wnioskodawca nie zastąpi dotychczasowego głównego źródła ciepła źródłem ciepła wykorzystującym OZE - 0 pkt.
Czy planowane źródło ciepła jest zeroemisyjne:
- planowane źródło ciepła jest zeroemisyjne - 2 pkt.
- planowane źródło ciepła nie jest zeroemisyjne - 0 pkt.
2. Elementy termomodernizacyjne
Czy w budynku przeprowadzono minimalne inwestycje na rzecz efektywności energetycznej.
Jeżeli w budynku / mieszkaniu przeprowadzono minimalne inwestycje na rzecz efektywności
energetycznej obejmujące:
- wymianę w domu / mieszkaniu będącym przedmiotem projektu (w pomieszczeniach ogrzewanych), wszystkich okien na okna o lepszej charakterystyce tj. nie gorszej niż Uk (max) = 2,2
[W/(m2*K)] i potwierdzonej audytem, świadectwem charakterystyki energetycznej lub innym
dokumentem (faktura, protokół odbioru itp.). W przypadku braku dokumentacji, należy posłużyć się uproszczoną metodą szacowania w oparciu o poniższą tabelę:
Rok wymiany/produkcji okna

Uk (max) okna [W/(m2*K)]

1998 - 2002

1,9 - 2,2

1995 - 1998

2,0 - 2,2

2003 - 2008

1,6 - 2,2

2009 - 2013

1,5 - 1,7

2014 - 2017

1,3 - 1,5

2018

1,1 - 0,9
- 1 pkt

- ocieplenie stropów / dachów warstwą izolacji (np. wełna mineralnej styropian) przynajmniej
o grubości 10 cm lub równoważne - jeśli projekt dotyczy całego budynku i/lub pojedynczych
mieszkań na najniższych (podłogi nad gruntem, stropy nad nieogrzewanymi piwnicami)
i najwyższych kondygnacjach - 1 pkt
- ocieplenie ścian warstwą izolacji (np. wełna mineralna styropian) przynajmniej o grubości 10
cm lub równoważne - jeśli projekt dotyczy całego budynku - wszystkich ścian lub ścian wokół
pojedynczych mieszkań, jeśli są przedmiotem projektu - 1 pkt
- zastosowanie wentylacji z odzyskiem ciepła - 1 pkt
3. Brak zaległości z opłatami na rzecz jednostek Gminy:
Wnioskodawca nie zalega z opłatami na rzecz Gminy i jednostek podległych - 1 pkt
Wnioskodawca zalega z opłatami na rzecz Gminy lub jednostek podległych - 0 pkt.
W przypadku jednakowej ilości punktów decyduje data i godzina złożenia wniosku.
Przed podpisaniem umowy Grantobiorca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia
o braku podwójnego dofinansowania tego samego zakresu inwestycji.
Wymiana źródła ciepła może wiązać się ze wzrostem kosztów ogrzewania i grantodawca
może wymagać od Grantobiorców oświadczeń o zgodzie na ich ponoszenie.
Grantobiorca nie może być podmiotem wyłączonym z możliwości ubiegania się o dofinansowanie.
Po zakwalifikowaniu Grantobiorcy do projektu Grantodawca zleci wybranej firmie opracowanie uproszczonego audytu energetycznego. (będzie to koszt kwalifikowany projektu).
Uwaga: Jeżeli udzielenie wsparcia na realizację grantu objęte będzie pomocą publiczną Grantobiorca powinien złożyć wniosek o udzielenie pomocy de minimis. Wniosek ten może być
również zgłoszeniem lub wnioskiem o udzielenie grantu składanym w celu dokonania wyboru
Grantobiorców przez Grantodawcę.
Dodatkowo, do wniosku o udzielenie pomocy (grantu), każdy Grantobiorca powinien
dołączyć:
a) kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis (lub oświadczenie o wielkości pomocy
de minimis), jaką otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzednich
lat podatkowych, lub - jeżeli nie otrzymał w w/w okresie pomocy de minimis - oświadczenie
o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie;
b) formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
Grantodawca dokonuje oceny przedłożonych wniosków o udzielenie grantu / pomocy de
minimis, a w sytuacji gdy pomoc będzie miała ten charakter wystawi Grantobiorcy zaświadczenie o uzyskaniu takiej pomocy. Dane te zostaną zapisane w bazie SUDOP.
Wydatkiem kwalifikowalnym może być wydatek, który spełnia łącznie następujące warunki:
a) został faktycznie poniesiony w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie,
b) jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa unijnego, krajowego w tym z przepisami
regulującymi udzielanie pomocy de minimis jeśli mają zastosowanie,
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c) jest zgodny z RPO WD i SZOOP,
d) został uwzględniony w budżecie projektu,
e) został poniesiony zgodnie z postanowieniami umowy,
f) jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu,
g) został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
h) został należycie udokumentowany,
i) został wykazany we wniosku o płatność,
j) dotyczy towarów dostarczonych lub usług wykonanych lub robót zrealizowanych w tym
zaliczek dla wykonawców jeśli umowa tak stanowi,
k) jest zgodny z warunkami uznania go za wydatek kwalifikowalny określony w krajowych
„wytycznych w zakresie kwalifikowalności”, „wytycznych do realizacji projektów grantowych”,
regulaminie konkursu,
l) musi zostać poniesiony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych lub z zasadą konkurencyjności,
m) nie został zrealizowany przed złożeniem przez Grantodawcę wniosku o dofinansowanie.
Granty można otrzymać na:
- wydatki związane z wymianą wysokoemisyjnego źródła ciepła czyli demontażem dotychczasowego pieca / kotła, montażem nowego kotła / pieca / źródła ciepła opartego o OZE
/ ogrzewania elektrycznego / podłączenia do sieci ciepłowniczej / chłodniczej, budową lub
modernizacją instalacji centralnego ogrzewania, budową / modernizacją systemu pozyskiwania Ciepłej Wody Użytkowej, modernizacją kotłowni, instalacją systemu zarządzania energią
(urządzenia, oprogramowanie);
- wydatki dot. instalacji OZE na cele nie związane z ogrzewaniem, np. na cele pozyskiwania
CWU albo mikroinstalacji do produkcji prądu, np. fotowoltaicznej albo wiatrowej (ale tylko
o mocy zainstalowanej odpowiadającej zapotrzebowaniu budynku określonemu na podstawie zużycia prądu w latach ubiegłych, chyba że mikroinstalacja posłuży zaspokojeniu zwiększonych potrzeb wynikających z zastosowania ogrzewania elektrycznego;
- wydatki związane z ułatwieniem dostępu do obsługi urządzeń przez osoby niepełnosprawne
zamieszkujące w domach jednorodzinnych lub mieszkaniach, w których dokonywana jest modernizacja źródła ciepła – w kwocie nie przekraczającej połowy wartości grantu;
- wydatki związane ze sporządzeniem audytu energetycznego / uproszczonego audytu energetycznego wg metodologii udostępnionej przez IOK sporządzonego (zaktualizowanego) nie
wcześniej niż na dwa lata przed rokiem ogłoszenia konkursu;
Inwestycje mogą być uzupełnione poprzez instalacje OZE (np. na potrzeby pozyskiwania ciepłej wody użytkowej lub produkcji energii elektrycznej, np. fotowoltaiki). W przypadku instalacji do produkcji energii elektrycznej, np. fotowoltaicznej czy wykorzystującej siłę wiatru,
dopuszcza się mikroinstalacje, których moc powinna być obliczona na zaspokojenie zapotrzebowania na energię elektryczną w budynku, w którym modernizowane jest źródło ciepła
na podstawie średniorocznego zużycia za poprzedni rok i uwzględniającego oszczędności
uzyskane w wyniku realizacji projektu. Dopuszcza się oddawanie („akumulację”) do sieci energetycznej okresowych nadwyżek. W przypadku montażu ogrzewania elektrycznego można
uwzględnić dodatkowe zapotrzebowanie podczas wyliczania mocy instalacji. Instalacje OZE
są fakultatywne.
Granty finansowane będą z następujących źródeł:
A. Środki unijne – dofinansowanie z EFRR.
B. Krajowe środki publiczne, w tym:
B.1. budżet jednostek samorządu terytorialnego,
B.2. inne krajowe środki publiczne: środki, których nie można wprost przypisać do powyższej
kategorii,
B.3 środki prywatne: środki, które nie noszą znamion środków publicznych, np.: środki własne
Grantobiorców będących osobami fizycznymi lub środki własne fundacji, stowarzyszeń, kościołów, związków wyznaniowych itp.
Max. poziom dofinansowania:
85% poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 15 000 zł do instalacji gazowych i kotłów na
biomasę oraz do 35 000 zł na pozostałe typy instalacji.
Wkład własny Grantobiorcy:
Co najmniej 15% wartości kosztów kwalifikowalnych.
Grantobiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego na poniesienie wydatków
kwalifikowalnych w części, która nie została sfinansowana grantem oraz wydatków niekwalifikowalnych. Ze względu na specyfikę projektów grantowych w działaniu 3.3, wkład własny
musi nastąpić w formie pieniężnej.
Granty przekazywane będą Grantobiorcom wyłącznie w formie refundacji (Grantobiorca zobowiązany jest do zapłacenia za instalację z własnych środków, a refundację otrzyma po zaakceptowaniu przez Grantodawcę wniosku o płatność).

Forma, termin oraz miejsce składania zgłoszeń:

Zgłoszenie można składać osobiście w sekretariatach Urzędów w formie Wniosku o udzielenie grantu wraz z załącznikami od dnia 15 grudnia 2021 r. do dnia 29 grudnia 2021 r.
Ocena wniosków przeprowadzona będzie przez komisję powołaną przez lidera projektu
w terminie do 10 dni roboczych po zakończeniu ich naboru. Nie przewiduje się procedury
uzupełniania wniosków.
Ocena dokonana będzie w 2 etapach:
1. Sprawdzone będą kryteria dostępowe (od 1 do 12). Wnioski, które spełnia wszystkie kryteria zakwalifikowane zostaną do drugiego etapu. Wnioski, które nie spełnią przynajmniej
jednego z kryteriów zostaną odrzucone.
2. W etapie drugim przyznane zostaną punkty według kryteriów punktowych i na ich podstawie utworzone zostaną listy rankingowe dla poszczególnych gmin. (pkt. 1-3 na podstawie
oświadczeń we wniosku i weryfikowane przy opracowywaniu audytu , pkt. 4 na podstawie
danych księgowych o zaległościach względem gminy i jednostek podległych).
3. Po zakończeniu oceny, listy opublikowane zostaną na stronach internetowych gmin z podaniem wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach limitów. Pozostałe wnioski stanowić będą listę rezerwową z możliwością zakwalifikowania grantobiorców w przypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych.
4. U zakwalifikowanych grantobiorców przeprowadzone będą uproszczone audyty energetyczne i zweryfikowane zostaną kryteria dostępowe (5–11). Grantobiorcy, którzy nie spełnią
tych kryteriów zostaną odrzuceni, a w ich miejsce zakwalifikowane zostaną osoby z listy rezerwowej, u których przeprowadzone zostaną audyty.
5. Z Grantobiorcami, którzy zostaną zakwalifikowani do projektu podpisana zostanie umowa
o powierzenie grantu.
6. W przypadku niewykorzystania całej kwoty przewidzianej w projekcie dopuszcza się ogłoszenie naboru uzupełniającego na tych samych warunkach.
Okres realizacji projektu przewidziany jest do dnia 30 czerwca 2022 r.
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Urząd Gminy Dobroszyce
Rynek 16, 56-410 Dobroszyce
godziny urzędowania: 8:00 - 16:00
telefon: 71 314 11 67, 71 314 12 76

BĄDŹ W KONTAKCIE Z URZĘDEM
Wójt

Artur Ciosek			

71 314 11 67

wojt@dobroszyce.pl
zastepca@dobroszyce.pl

ZASTĘPCA WÓJTA						
pokój 12
Tomasz Urbaniak					
SEKRETARZ

tel. 71 314 11 67

sekretarz@dobroszyce.pl

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

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
STAN. DS. PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
Karolina Tomaszewska

STAN. DS. EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ

		

tel. 71 314 11 67

pokój 3

Anna Zimińska - Stankiewicz

pokój 3

STAN. DS. OCHRONY ŚROD. I GOSP. ODPADAMI

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

szj@dobroszyce.pl

tel. 71 314 11 67 wew. 19

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

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

budzet@dobroszyce.pl

tel. 71 314 11 67 wew. 31

podatki@dobroszyce.pl

tel. 71 314 11 67 wew. 29

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

podatki2@dobroszyce.pl

pokój 2

Anna Budzińska

STAN. DS. GOSPODARKI ODPADAMI

tel. 71 314 11 67

skarbnik@dobroszyce.pl

tel. 71 314 11 67 wew. 29

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

odpady@dobroszyce.pl

tel. 71 314 11 67 wew. 28

gospodarkaodpadami@dobroszyce.pl

Barbara Dawidowska

pokój 15

Sylwia Kruszona

pokój 15

Jerzy Zarzycki

pokój 23

Marta Milczarczyk-Wabińska

pokój 23

Magdalena Albekier

pokój 23

Agata Urbańska

pokój 21

Magdalena Grab

pokój 21

tel. 71 314 11 67 wew. 21

Anna Wojciechowska

pokój 22

tel. 71 314 11 67 wew. 22

STAN. DS. OCHRONY ŚRODOWISKA
STAN. DS. INWESTYCJI
STAN. DS. INWESTYCJI
STAN. DS. INWESTYCJI

STAN. DS. BUDOWNICTWA I GOSP. PRZESTRZ.
STAN. DS. BUDOWNICTWA
STAN. DS. GOSP. GRUNTAMI I NIERUCHOM.
STAN. DS. ZAMÓWIEŃ PUBL. I INFR. DROGOWEJ

pokój 11

Marta Matusz - Pietras

pokój 11

Beata Łacna

pokój 11

STAN. DS. OŚWIATY

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

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

planowanie@dobroszyce.pl
tel. 71 314 11 67 wew. 21

zamowieniapubliczne@dobroszyce.pl

Jadwiga Szczepaniak

STAN. DS. WOJSKOWO OBRONNYCH

tel. 71 314 11 67 wew. 23

nieruchomosci@dobroszyce.pl

pokój 26

STAN. DS. OBSŁUGI RADY I DZIAŁ. GOSP.

tel. 71 314 11 67 wew. 15

inwestycje@dobroszyce.pl

budownictwo@dobroszyce.pl

Ewelina Przybycień

STAN. DS. EW. LUDNOŚCI I DOWODÓW OS.

tel. 71 314 11 67 wew. 15

srodowisko@dobroszyce.pl

tel. 71 314 11 67 wew. 26

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

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

gzk@dobroszyce.pl

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

STAN. DS. PROMOCJI

promocjadobroszyce@dobroszyce.pl
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