
Informacja o pracy Wójta Gminy Dobromierz w okresie między sesjami 
(od 29 stycznia do 17 lutego 2009 r.) 

 
I. Wydano zarządzenie w sprawie: 
1.  powołania komisji do spraw dokonania szacunkowej wyceny środków trwałych nie ujętych w 

ewidencji ilościowo-wartościowej, zinwentaryzowanych drogą spisu z natury wg stanu na dzień 
31.12.2008 r. 

 
II. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy uczestniczył w następujących spotkaniach: 
1. 10 lutego br. w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu. 
2. 11 lutego br. na konferencji nt. „Odnowy wsi” w Trzebieszowicach. 
3. 13 lutego br. na szkoleniu nt. „Opłata adiacencka” we Wrocławiu. 
4. 17 lutego br. na spotkaniu z Komendantem Powiatowej Policji w Świdnicy. 
5. Przyjął 9 interesantów w sprawach skarg i wniosków. 
 
III. Wydarzenia: 
1. W terminach 22.01., 26.01., 27.01., 03.02., 04.02., 05.02 br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

przeprowadził kontrole świetlic środowiskowych, pod względem czystości, ogrzewania i działalności 
merytorycznej. 

2. 29 stycznia br. wręczono statuetki laureatom konkursu na najładniejsze dekoracje świąteczne w 
Gminie Dobromierz w roku 2008/2009. Osoby nagrodzone w kategorii posesje prywatne: pierwsze 
miejsce Władysława Filipczak z Szymanowa, drugie Wiesław Dziurski z Jugowej, trzecie Piotr 
Chryplewicz z Szymanowa. W kategorii choinek szkolnych pierwsze miejsce zajął Zespół Szkół w 
Roztoce, drugie Szkoła Podstawowa w Dobromierzu.  

3. 30 stycznia br. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Socjalnej Rady Gminy Dobromierz. 
4. 30 stycznia i 15 lutego  br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobromierzu odbyły się występy grupy 

teatralnej „Przystankersi”  pod tytułem „Skecz, humor, kabaret…”. 
5. Podczas ferii zimowych od 19 do 31 stycznia br., dwa razy w tygodniu, odbywały się zajęcia w  

świetlicy środowiskowej w Dobromierzu. 
6. 31 stycznia br. w Roztoce odbyło się nadzwyczajne walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze 

miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, na którym w wyniku wyborów powołano nowe 
władze. 

7. 31 stycznia br. w hali sportowej w Dobromierzu rozegrano turniej piłki halowej juniorów i seniorów, w 
którym zagrały cztery drużyny z Gminy Dobromierz: Płomień Dobromierz, Nysa Kłaczyna, Granit 
Roztoka, Granit Roztoka-Juniorzy. 

8. 1 lutego br. w Dobromierzu na zakończenie ferii dla dzieci i młodzieży odbyło się wspólne ognisko, 
pieczenie kiełbasek oraz kulig. 

9. 2 i 16 lutego br. odbyła się kolejna robocza narada kierowników Referatów Urzędu Gminy, 
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

10. 2 i 16 lutego br. odbyły się kolejne robocze narady szkoleniowe pracowników Urzędu Gminy. 
11. 6 lutego br. odbyło się spotkanie Starosty Świdnickiego Zygmunta Worsy z władzami samorządowymi 

i radnymi Gminy Dobromierz. Głównym tematem był stan dróg powiatowych biegnących przez teren 
Gminy Dobromierz.  

12. 6 lutego br. uczniowie klas trzecich gimnazjum wzięli udział w Targach Zawodoznawczych w 
Świebodzicach zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe. 

13. 10, 11 i 12 lutego br. w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Roztoce odbyły się zabawy choinkowe 
dla dzieci. 

14. 12 lutego br. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Tematem przewodnim posiedzenia było omówienie zadań z zakresu 
profilaktyki uzależnień przewidzianych do realizacji w bieżącym roku i zaopiniowanie projektu uchwały 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok. 

15. 12 lutego br., po raz VI odbyło się spotkanie uczniów Szkoły Podstawowej w Dobromierzu z 
podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej z Jaskulina pod hasłem "VI Mini Paraolimpiada z Kubusiem 
Puchatkiem". 

16. 12 lutego br. Koło Gospodyń Wiejskich  w Szymanowie zorganizowało spotkanie pod tytułem 
„Poznajmy historię naszej miejscowości”, na które zaproszono historyka amatora Edwarda Hałdasia. 


