
 
Informacja o pracy Wójta Gminy Dobromierz w okresie między sesjami 

(od 17 marca do 8 kwietnia 2009 r.) 

 
 

I. Wydano zarządzenia w sprawie: 
1. zatwierdzenie stawki roboczogodziny dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu ul. 

Cmentarna 14, 58-170 Dobromierz; 
2. zmiany Zarządzenia Nr 148/06 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 12 listopada 2006 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 
3. przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2008 rok; 
4. szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu 

kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Dobromierzu; 
5. ustalenia organizacji naboru na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze 

w Urzędzie Gminy Dobromierz oraz na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w jednostkach 
organizacyjnych Gminy Dobromierz; 

6. ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 4 położonej w 
Dzierzkowie nr 6; 

7. powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargu ustnego 
nieograniczonego ustalonego na dzień 30 kwietnia 2009 r.; 

8. powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia przetargu ustnego 
ograniczonego ustalonego na dzień 30 kwietnia 2009 r.; 

9. ustalenia wykazu budynków i lokali stanowiących własność Gminy Dobromierz nie podlegających 
sprzedaży; 

10. powołania komisji do oceny i rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą 
„Popularyzacja sportu wśród mieszkańców Gminy Dobromierz”, w zakresie kultury fizycznej i 
sportu w roku 2009, w postaci: organizowania zajęć zawodów oraz imprez sportowo-
rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, udział w zawodach w ramach 
współzawodnictwa sportowego, prowadzenia zajęć treningowych zgłoszonych w konkursie 
ogłoszonym w dniu 23 lutego 2009 r.; 

11. zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2009; 
12. powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na organizację kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dobromierz w 
okresie wakacji 2009 r.; 

13. zasad korzystania z podnośnika hydraulicznego SSH 18 przez jednostki organizacyjne Gminy 
Dobromierz; 

 
II.  W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy uczestniczył w następujących spotkaniach: 
1. 19 marca br. w Wałbrzychu na spotkaniu w Kuratorium Oświaty. 
2. 20 marca br. we Wrocławiu na spotkaniu w Dolnośląskim Inspektoracie Jakości Handlowej 

Artykułów Rolno – Spożywczych. 
3. 26 marca br. w Wałbrzychu na posiedzeniu Sejmowej Komisji Infrastruktury. 
 
III.  Wydarzenia: 
1. 17 marca br. w Sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury odbyły się eliminacje powiatowe 

Konkursu Recytatorskiego „Pegazik” w kategorii „młodsi”. Uczennica Szkoły Podstawowej w 
Gniewkowie Anna Drzał zdobyła wyróżnienie. 

2. 18 marca br. w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Roztoce odbyła się VII edycja Gminnego 
Konkursu „Polak Europejczyk” dla uczniów szkół podstawowych z Gminy Dobromierz. Pierwsze 
miejsce zajął Zespół Szkół z Roztoki, drugi Szkoła Podstawowa z Gniewkowa, a trzecie szkoła 
Podstawowa z Dobromierza. 



3. 19 marca br. w Szkole Podstawowej w Gniewkowie odbył się III Gminny Turniej Wiedzy 
Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Inicjatorem konkursu był Zarząd Oddziału 
Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu, a organizatorem Szkoła 
Podstawowa w Gniewkowie przy współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 
w Świdnicy. Pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Gniewkowie, drugie Szkołą 
Podstawowa w Dobromierzu, a trzecie Zespół Szkół w Roztoce.  

4. 19 marca br. w Szkole Podstawowej w Dobromierzu, 34 uczniów wzięło udział w 
Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”, w ramach którego odbyły się konkursy 
przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych – pn. „Kangurek”, „Maluch i „Beniamin”. 

5. 19 marca br. rozpoczął się nowy cykl zajęć świetlicowych dla dzieci z klas I-IV w naszej gminie. 
Pierwsze zajęcia pod nazwą „Zabawa z językiem angielskim” odbyły się w świetlicy wiejskiej w 
Kłaczynie. Wzięło w nim udział szesnaścioro dzieci. 

6. 20 marca br. w Szkole Podstawowej w Dobromierzu obchodzono pierwszy dzień wiosny. 
7. 21 marca br. w hali sportowej w Świebodzicach rozegrano turniej halówki trampkarzy, w której 

drużyna GOKSiR – Granit Roztoka wywalczyła piąte miejsce. 
8. 23 marca i 6 kwietnia br. odbyły się kolejne robocze narady kierowników Referatów Urzędu Gminy 

i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 
9. 23 marca i 6 kwietnia br. odbyły się kolejne robocze narady szkoleniowe pracowników Urzędu 

Gminy. 
10. 23 marca br. w szkolnej bibliotece w Gniewkowie odbyło się otwarcie wystawy kompozycji 

kwiatowych autorstwa Anny Mielnik. 
11. 25 marca br. odbyła się uroczystość z okazji 5. rocznicy Diecezji Świdnickiej, w której wziął udział 

Zastępca Wójta. 
12. 26 marca br. w Komendzie Hufca ZHP w Świdnicy odbył się powiatowy konkurs pn. „Arsenał 

Pamięci”, w którym udział wzięły uczennice gimnazjum z Roztoki i zajęły drugie miejsce na 11 
zespołów z całego terenu powiatu świdnickiego. 

13. 26 marca br. w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobromierzu odbyło się spotkanie 
integracyjne uczniów z osobami niepełnosprawnymi z Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie. 

14. 27 marca br. 37 uczniów Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, wzięło udział w spektaklu pt.: „Pan 
Twardowski – tajemnice polskich legend”, wystawiony na scenie Teatru Świdnickiego przez teatr 
Współczesny z Krakowa. 

15. 29 marca br. uczniowie Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza należący do Liturgicznej Służby 
Ołtarza w parafii w roztoce, wzięli udział w Turnieju Piłki Nożnej Halowej Ministrantów Diecezji 
Świdnickiej, który odbył się w Strzegomiu. Wywalczyli drugie miejsce na trzynaście drużyn 
biorących udział w turnieju. 

16. 29 marca br. zakończyła się zimowa edycja Listy Przebojów Ludowych, na której znaleźli się 
„Dobromierzanie” zdobywając 454 głosów i zajmując ósme miejsce. 

17. 31 marca br. na terenie NZOZ w Roztoce odbyło się badanie słuchu w specjalnie przystosowanym 
„Media-Busie”, w którym wykonano diagnostykę słuchu i diagnostykę zewnętrznego kanału 
słuchowego. Podczas akcji Przebadano 56 osób. 

18. 2 kwietnia br. w czwartą rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II, uczniowie klasy II gimnazjum 
Zespołu Szkół w Roztoce z katechetą Tomaszem Aleksiukiem przygotowali apel poświęcony 
pamięci największego z Polaków. 

19. Przed świętami wielkanocnymi trwała dystrybucja 169 paczek świątecznych, przygotowanych 
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dla jego podopiecznych. W paczkach tych znalazły się 
jaja, żurek, majonez, mąka, cukier, makaron, mleko, konserwa mięsna, margaryna, ser żółty i 
szynka. 

20. 2 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobromierz. 
21. 3 kwietnia br. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dobromierzu zajęli pierwsze miejsce, 

konkurując z czterema innymi drużynami, konkursie pt: „Papież bliski dzieciom”, który odbył się w 
Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Świebodzicach. 

22. Z okazji 60. rocznicy utworzenia szkoły dyrekcja Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Roztoce 
postanowiła stworzyć salę tradycji. Mają się w niej znaleźć: krótki rys historyczny Roztoki, sylwetki 
pionierów lat powojennych i twórców oświaty na wyzwolonych terenach, historia placówki, jej 
rozwój i sukcesy. 



 
 

 
 
 
 


