
Informacja o pracy Wójta Gminy Dobromierz w okresie między sesjami 
(od 20 października do 13 listopada 2009 r.) 

 
I. Wydano zarządzenia w sprawie: 

1. powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na dostawę oleju napędowego 
grzewczego Ekoterm Plus zgodnego z Polską Normą PN-C-96024:2001 w ilości 36.000 litrów do 
kotłowni w budynkach Zespołu Szkół w Roztoce i Szkoły Podstawowej w Gniewkowie w sezonie 
grzewczym 2009/2010. 

2. powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia przetargów ustalonych na 
dzień 30 listopada 2009 r. na sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniowo – zagrodową w 
Gniewkowie. 

3. powołania komisji w celu odbioru robót budowlanych dla następującego zadania: Wymiana stolarki 
okiennej w budynku Urzędu Gminy Dobromierz. 

4. powołania Komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze d/s promocji gminy w Referacie 
Organizacyjno-Prawnym. 

5. zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2009. 
6. zmiany Zarządzenia Nr 148/06 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
 

II. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy uczestniczył w następujących spotkaniach: 
1) 22 października br. we Wrocławiu w Regionalnej Konferencji Konsultacyjnej dot. projektu                 

„Krajowa Strategia Rozwoju Regionu 2010-2020”. 
2) 26 października w Wambierzycach w „Sudeckim Konwencie Prezydentów, Burmistrzów i 

Wójtów”. 
3) 4 listopada w obradach XXXII sesji Rady Powiatu Świdnickiego. 
4) 6 listopada w Świdnicy w spotkaniu ze Starostą Powiatu Świdnickiego w sprawie aktualnej 

sytuacji związanej z zachorowalnością na grypę w powiecie. 
5) 12 listopada we Wrocławiu w sprawie podpisania umowy partnerskiej na pracownię 

przyrodniczą dla Szkoły Podstawowej w Roztoce. 
6) w naradach kierowników jednostek organizacyjnych i kierowników referatów. 
7) w sesjach i komisjach Rady Gminy. 
8) w w/w okresie sprawozdawczym Wójt przyjął 12 interesantów. 
 

III. Wydarzenia: 
1. 20 października uczniowie Szkoły Podstawowej w Gniewkowie uczestniczyli w terenowych 

zajęciach edukacyjnych z przyrody, zorganizowanych przez Dolnośląski Zespół Parków 
Krajobrazowych. 

2. 21 października w Szkole Podstawowej w Gniewkowie odbyło się widowisko profilaktyczne  
pt. "Egzamin błazna Kleofasa". Temat przedstawienia dotyczył problemu przyjaźni, wzajemnej 
pomocy i przestrzegania zasad dbania o zdrowie. 

3. 21 października odbyła się peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego w Gniewkowie. 
4. W drugiej połowie października Zespół Szkół w Roztoce przystąpił do programu profilaktyki 

uzależnień "Wolni od narkotyków", który realizuje Fundacja PozyTYwka z Wrocławia. 
5. 22 października w Szkole Podstawowej w Dobromierzu odbyło się pasowanie na ucznia dzieci 

uczęszczających do I klasy. 
6. 22 października odbyło się spotkanie realizatorów i wykonawców "Maratonu Tańca" z władzami 

gminy, które miało na celu podsumowanie pracy ekipy filmowej. 
7. 22 października uczniowie z Zespołu Szkół w Roztoce rozegrali towarzyski turniej piłki halowej z 

uczniami Szkoły Podstawowej w Udaninie. 
8. 23 października w Szkole Podstawowej w Roztoce odbyła się uroczystość pasowania uczniów 

klasy I. 
9. Od 28 października do 6 listopada w bibliotece Szkoły Podstawowej w Dobromierzu odbywał się 

jesienny kiermasz książki. 
10. 23 października Uczniowski Klub Sportowy bieganie.pl - ZS Roztoka zorganizował wyjazd dla 50 

osób na basen do Świebodzic. 
11. 25 października przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich w Roztoce i Szymanowie, Danuta Fica i 

Teresa Hałdaś uczestniczyły w cyklu szkoleniowym "Kobiety i Rozwój" zorganizowanym przez 



Fundację "Przestrzeń Kobiet". Projekt ten jest przeznaczony dla liderek i animatorek społeczności 
lokalnych. 

12. 28 października w Szkole Podstawowej w Dobromierzu obchodzono Międzynarodowy Dzień 
Bibliotek Szkolnych. 

13. 29 października podczas uroczystego apelu, pierwszoklasiści złożyli przyrzeczenie i zostali 
pasowani na uczniów Gimnazjum w Roztoce. 

14. 30 października grupa 50. gimnazjalistów wraz z opiekunami udała się do wrocławskiego Teatru 
Polskiego, aby obejrzeć spektakl R. Cooney'a "Okno na parlament". 

15. W październiku Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu po 
przeprowadzonych eliminacjach szkolnych konkursów dla szkół podstawowych - "zDolny 
Ślązaczek" oraz gimnazjów "zDolny Ślązak gimnazjalista" ogłosiło wyniki: do etapu powiatowego z 
Gminy Dobromierz zakwalifikowali się Bartosz Podkówka z klasy VI szkoły podstawowej oraz 
Joanna Majewska z klasy III c gimnazjum w Roztoce. 

16. Na początku listopada klasy IV-VI Szkoły Podstawowej w Gniewkowie wyjechały do Teatru w 
Jaworze na spektakl "Opowieści robotów".  

17. 2 listopada odbyło się spotkanie Wójta Gminy Czesława Drąga z kierownikami referatów  
i gminnych jednostek organizacyjnych. 

18. 3 listopada uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Gniewkowie wyjechali na przedstawienie 
do Teatru Miejskiego w Jaworze i obejrzeli spektakl pt. "Alicja po drugiej stronie". 

19. 4 listopada na terenie Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu testowano nowe maszyny 
zakupione dla tej jednostki: koparko-ładowarkę, ciągnik z osprzętem i przyczepą oraz zamiatarką 
do ulic. Wartość zakupionego sprzętu to ponad 551 tysięcy zł. 

20. 9 listopada w Szkole Podstawowej w Gniewkowie po raz kolejny gościli muzycy Filharmonii 
Sudeckiej z Wałbrzycha. Tym razem uczniowie obejrzeli fragmenty znanego musicalu pt. 
"Skrzypek na dachu" z muzyką Jerry'ego Bocka. 

21. 10 listopada w Szkole Podstawowej w Gniewkowie odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości. 

22. 10 listopada w Zespole Szkół w Roztoce odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości. 

23. 11 listopada w hali sportowej Zespołu Szkół w Roztoce odbyła się uroczysta gala z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości pod hasłem „Gmina Dobromierz – Nasza Mała Ojczyzna”. Po 
części oficjalnej odbył się koncert Zespołu „Trubadurzy”. 

24. 13 listopada w sali widowiskowej GOKSiR uczniowie Szkoły Podstawowej w Dobromierzu 
obchodzili 91. rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

 
 

 


