
 
Informacja o pracy Wójta Gminy Dobromierz w okresie między sesjami 

(od 18 lutego do 16 marca 2009 r.) 
 
I. Wydano zarządzenie w sprawie: 
1. zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009. 
2. ustanowienia koordynatora do spraw współpracy Gminy Dobromierz z organizacjami pozarządowymi; 
3. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dobromierz z zakresu 

kultury fizycznej i sportu w roku 2009;  
4. odroczenia płatności za użytkowanie wieczyste; 
5. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. zagospodarowania 

przestrzennego i zamówień publicznych; 
6. zmiany zarządzenia Nr 8/03 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie 

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobromierz; 
7. zatwierdzenia 4 nabywców lokali mieszkalnych, zbywanych w trybie bezprzetargowym dla głównego 

najemcy; 
8. przekazania samochodu ciężarowego FIAT DUCATO 230 D na rzecz Zakładu Obsługi Komunalnej w 

Dobromierzu ul. Cmentarna 14, 58-170 Dobromierz; 
9. zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2009; 
10. ogłoszenia przetargów ograniczonych na sprzedaż maszyn rolniczych; 
11. powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż maszyn rolniczych; 
12. ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy 

Dobromierz; 
13. powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na sprzedaż i dostawę samochodu 

osobowego do użytku służbowego dla Urzędu Gminy w Dobromierzu. 
 
II. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy uczestniczył w następujących spotkaniach: 
1. 17 lutego br. w Świdnicy w Komendzie Powiatowej Policji; 
2. 26 lutego br. we Wrocławiu na spotkaniu zorganizowanym przez Uniwersytet Wrocławski; 
3. 27 lutego br. w Świdnicy w Starostwie Powiatowym; 
4. 5 marca br. w Świdnicy na spotkaniu dotyczącym problemów związanych z wydobyciem                  i 

transportem kruszyw na terenie Dolnego Śląska; 
5. Przyjął 7 interesantów w sprawach skarg i wniosków. 
 
III. Wydarzenia: 
1. 19 lutego br. uczniowie klas IV - VI Szkoły Podstawowej w Gniewkowie uczestniczyli w spektaklu 

teatralnym przygotowanym przez Narodowy Teatr Edukacji im. A. Mickiewicza we Wrocławiu  
pt. "Podróż w 80 dni...". 

2. 19 lutego br. uczniowie klas I - III Szkoły Podstawowej w Gniewkowie obejrzeli spektakl teatralny  
w Jaworze. 

3. 20 lutego br. odbyła się pierwsza w tym roku narada sołtysów Gminy Dobromierz z władzami 
samorządowymi. 

4. 20 lutego br. w Szkole Podstawowej w Dobromierzu obchodzono „Dzień Niemiecki” w którym 
uczestniczyli razem z wychowawcami uczniowie klas 0 – VI. 

5. 21 lutego br. z inicjatywy szefowej Koła Gospodyń Wiejskich w Roztoce radnej Stefanii Ficy  
i sołtysa Karola Czajkowskiego odbyło się spotkanie towarzyskie mieszkańców Roztoki, w którym 
uczestniczyli również członkowie Rady Sołeckiej i przedstawiciele władz gminnych: Wójt Gminy 
Czesław Drąg, Przewodniczący Rady Gminy Marek Jaworski oraz proboszcz ks. Stanisław Majchrzak. 

6. 23 lutego br. odbyły się Komisje Budżetowa i Mienia Gminy oraz Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 
Środowiska Rady Gminy Dobromierz. 

7. 23 lutego br. w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce odbył się XIII Dolnośląski Konkurs 
recytatorski - etap gminny, którego organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury, Sportu  
i Rekreacji w Dobromierzu. 

8. 23 lutego w Zespole Szkół w Roztoce odbyły się gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego 
"Pegazik", w którym udział wzięli uczniowie trzech szkół. 



9. 24 lutego br. odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej Rady Gminy Dobromierz. 
10. 25 lutego br. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobromierz. 
11. 25 lutego br. w Szkole Podstawowej w Dobromierzu zorganizowano Konkurs Recytatorski 

"Brzechwiaki". 
12. 25 lutego br. na terenie Zespołu Szkół w Roztoce firma FADO S.A. "Centrum usług medycznych"  

z Gdańska przeprowadziła bezpłatne badania mammograficzne dla mieszkanek Gminy Dobromierz. 
Była to już druga akcja profilaktyczna z zakresu badania piersi, która odbyła się w naszej gminie.  
Z badań skorzystały 42 kobiety. 

13. 26 lutego br. w klasach trzecich gimnazjum Zespołu Szkół w Roztoce zorganizowano zajęcia pod 
nazwą "Instytucje Unii Europejskiej", które odbyły się w ramach ogólnopolskiego programu 
edukacyjnego "Moja szkoła w Unii Europejskiej". 

14. 28 lutego br. w remizie strażackiej w Dobromierzu odbyło się zebranie sprawozdawcze jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Podczas spotkania najwięcej uwagi poświecono zabezpieczeniu 
posiadanego mienia w remizie, a także stanowi technicznemu obiektu. 

15. 1 marca br. w świetlicy w Lutomi Dolnej rozegrano mistrzostwa strefy VI w tenisie stołowym, w 
ramach X Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi. W zawodach wystartowało 75 zawodniczek i 
zawodników z powiatów świdnickiego i dzierżoniowskiego. Naszą gminę reprezentowało 9 
zawodników. Najlepszy wynik osiągnęła Magda Burdzy, która zajęła drugie miejsce w kategorii 
kadetek, zapewniając sobie udział w finale dolnośląskim. 

16. 2 i 16 marca br. odbyły się kolejne robocze narady kierowników Referatów Urzędu Gminy i 
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

17. 3 marca br. odbyła się kolejna robocza narada szkoleniowa pracowników Urzędu Gminy. 
18. 3 marca br. zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego w sprawie wdrożenia łączności dla 

potrzeb systemu ostrzegania i alarmowania Województwa Dolnośląskiego, Urząd Gminy Dobromierz 
został włączony do systemu łączności Skype. 

19. 5 marca br. w Szkole Podstawowej w Gniewkowie odbył się Gminny Turniej Tenisa Stołowego. 
Organizatorami turnieju byli Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu, Szkoła 
Podstawowa i Uczniowski Klub Sportowy z Gniewkowa. W turnieju udział wzięli uczniowie trzech szkół 
gminnych. 

20. 7 marca br. w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Dobromierzu odbył się koncert pod tytułem 
„Babska biesiada” zorganizowany z okazji Dnia Kobiet. W imprezie uczestniczyło około 500 osób. 

21. 9 marca br. w Zespole Szkół w Roztoce przeprowadzono szkolny etap konkursu wiedzy pożarniczej 
"Młodzież Zapobiega Pożarom", w którym udział wzięli uczniowie klasy V i VI szkoły podstawowej. 

22. 11 marca br. odbyło się posiedzenie Doraźnej Społecznej Komisji Mieszkaniowej Rady Gminy 
Dobromierz. 

23. 11 marca br. podano ostatnią trzecią dawkę szczepionki przeciwko wirusowi HPV 26 dziewczętom 
urodzonym w 1997 roku. 

24. 11 marca br. Szkolny Klub Europejski Zespołu Szkół w Roztoce zorganizował imprezę z cyklu 
"Poznajemy Europę", której tematem była Grecja. 

25. 13 marca br. w Szkole Podstawowej w Dobromierzu na szczeblu gminnym w ramach XI edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży został rozstrzygnięty konkurs 
plastyczny pod hasłem "Klęska, powódź czy huragan - Straż Pożarna ci pomaga", w którym udział 
wzięli uczniowie trzech szkół gminnych. Do eliminacji powiatowych zakwalifikowano 35 prac ze 
wszystkich szkół. 

26. 16 marca br. w Szkole Podstawowej w Dobromierzu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Patrona 
Szkoły. 

 


