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Informacja o pracy Wójta Gminy Dobromierz w okresie między sesjami 
(od 16 lutego do 19 marca 2010 r.) 

 
I. Wydano zarządzenia w sprawie: 

1. zawieszenia Pana Bronisława Ficy w czynnościach pełnienia funkcji dyrektora Zespołu Szkół w 
Roztoce. 

2. powierzenia pełnienia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Roztoce. 
3. powołania komisji w celu odbioru robót budowlanych dla zadania: Remont kotłowni w siedzibie 

Urzędu Gminy w Dobromierzu. 
4. protokolarnego przekazania składników majątku Zespołu Szkół w Roztoce i rozliczenia się z 

wyposażenia stanowiska pracy Dyrektora Zespołu Szkół w Roztoce w środki trwałe i przedmioty 
nietrwałe. 

5. uchylenia zarządzenia Nr 10/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie 
zawieszenia Pana Bronisława Ficy w czynnościach pełnienia funkcji dyrektora Zespołu Szkół w 
Roztoce. 

6. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Roztoce. 
7. powołania komisji w celu ustalenia okoliczności usunięcia bez wymaganego zezwolenia drzewa 

gatunek jawor z działki nr 136/2 w Roztoce. 
8. zmiany Zarządzenia Nr 51/08 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie 

wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy Dobromierz. 
9. zmiany zarządzenia Nr 64/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie 

ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Dobromierz. 
10. przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2009 rok. 

 
II. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy uczestniczył w następujących spotkaniach: 

1. 4 marca 2010 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w Wydziale Rozwoju 
Obszarów Wiejskich we Wrocławiu w celu podpisania umowy o przyznanie pomocy na zadanie 
„Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu 
przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w Gminie Dobromierz”. 

2. 8 i 9 marca br. w Poznaniu w Kongresie XX-lecia Samorządu Terytorialnego oraz XXIV 
Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. 12 marca w Świdnicy w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia. 
4. 17 marca w Świdnicy na konferencji dyrektorów szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na 

terenie powiatu świdnickiego oraz przedstawicieli organów prowadzących. 
5. 18 marca we Wrocławiu w Fundacji Edukacji Przedszkolnej w celu podpisania umowy partnerskiej 

związanej z otwarciem Punktu Przedszkolnego w Dzierzkowie.  
6. w w/w okresie sprawozdawczym Wójt przyjął 14 interesantów.  

 
III. Wydarzenia: 

1. 18 lutego br. w Szkole Podstawowej w Dobromierzu odbyła się Mini Paraolimpiada,  
w której wzięli udział uczniowie i podopieczni Domu Pomocy Społecznej  
w Jaskulinie. Spotkanie miało na celu integrację "dzieci zdrowych" z osobami niepełnosprawnymi. 

2. 20 lutego UKS Roztoka zorganizował wyjazd na mecz Polskiej Ligi Siatkówki Kobiet dla 20 uczniów 
Zespołu Szkół w Roztoce. 

3. 21 lutego w hali sportowej w Dobromierzu odbyły się Mistrzostwa Powiatu Świdnickiego w tenisie 
stołowym. Organizatorem imprezy był GOSiR przy współpracy z LZS Świdnica. Uczestnicy z terenu 
Gminy Dobromierz zajęli poszczególne miejsca w następujących kategoriach: w kategorii 
młodziczek drugie miejsce zajęła Paulina Gołębiewicz, na trzecim znalazła się Kaja Borkowska;  
w kategorii młodzików drugie miejsce zajął Sebastian Magoń, czwarte przypadło Bartoszowi Fuja; 
w kategorii kadetów najwyżej uplasował się Patryk Krzywania, zajmując czwarte miejsce. 

4. 22 lutego odbyła się narada kierowników referatów i gminnych jednostek organizacyjnych  
z Zastępcą Wójta. 

5. 24 lutego strażacy OSP Dobromierz uczestniczyli wraz z jednostką Państwowej Straży Pożarnej w 
Świebodzicach w ćwiczeniach manewrowych na zbiorniku wodnym w Dobromierzu. 
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6. W dniach od 22 do 28 lutego obchodzono Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Na terenie 
Gminy Dobromierz problemem przemocy zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który 
w 2009 roku przeprowadził 4 interwencje na skutek zgłoszeń o zastosowaniu przemocy.  
W konsekwencji tych działań udzielono pomocy 9 ofiarom, w tym 6 dzieciom. Ponadto skutecznie 
izolowano 3 sprawców przemocy.  

7. 25 lutego w Szkole Podstawowej w Dobromierzu odbyło się szkolenie dzieci w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy. 

8. 28 lutego, w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Dobromierzu odbyły się eliminacje 
strefowe w tenisie stołowym w ramach XI Dolnośląskich Igrzysk LZS  
i Mieszkańców Wsi. Organizatorami Turnieju byli: Dolnośląskie Zrzeszenie LZS, Powiatowe 
Zrzeszenie LZS w Świdnicy oraz GOKSiR Dobromierz. Zwycięzcy zostali nagrodzeni medalami oraz 
pamiątkowymi dyplomami. 

9. 27 i 28 lutego odbyło się szkolenie wyjazdowe radnych Gminy Dobromierz, w którym 
uczestniczyło 10 radych. Tematyka obejmowała gospodarkę finansową jednostek samorządu 
terytorialnego w świetle nowej ustawy o finansach publicznych  
i statusu radnego gminy. 

10. Szkoła Podstawowa w Gniewkowie zakwalifikowała się do Ogólnopolskiego konkursu plastycznego 
,,Mów do mnie wierszem”. Szkołę reprezentowała uczennica klasy V Wiktoria Masełek, 
której praca plastyczna została wyróżniona i zamieszczona w tomiku wierszy znanych twórców 
literatury dziecięcej Antologia Poezji Dziecięcej. 

11. 26 lutego mieszkanki Dzierzkowa jednomyślnie zdecydowały o założeniu Koła Gospodyń Wiejskich 
w Dzierzkowie. Na zebranie założycielskie przyszło 20 kobiet, szefową nowo powstałej organizacji 
została Lilianna Drzał. 

12. 27 lutego uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gniewkowie uczestniczyli w spotkaniu Kolędników 
Misyjnych w Bardzie Śląskim. W trakcie spotkania odbył się konkurs na najładniejszy strój 
kolędniczy, gwiazdę i skarbonę, w którym wzięło udział 12 grup kolędniczych. Kolędnicy Misyjni  
z parafii p.w. św. Barbary w Gniewkowie w składzie: Anna Sekretarska, Angelika Hrymak, Alicja 
Mielcarz, Patrycja Janecka, Kaja Borkowska zajęły III miejsce, otrzymując pamiątkowy dyplom  
i upominki. 

13. Pod koniec lutego br, w Szkole Podstawowej w Gniewkowie, odbyły się eliminacje gminne XI 
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „Wiatr, wypadek, 
ogień, woda – strażak zawsze rękę poda”. 

14. Od 1 marca 25 osób bezrobotnych z terenu Gminy Dobromierz rozpoczęło prace społecznie 
użyteczne. Będą to prace porządkowe w miejscu użyteczności publicznej na terenie gminy. 
Podmiotem nadzorującym przedsięwzięcie jest Zakład Obsługi Komunalnej. 

15. Od 1 marca rozpoczęło się sprzątanie Gminy Dobromierz. Prace porządkowe prowadzone będą 
sukcesywnie od Czernicy po Jaskulin na wszystkich gminnych drogach, ale i tych powiatowych, 
choć ich utrzymywanie nie należy do obowiązków gminy. Podczas sprzątania wykorzystano 
specjalną zamiatarkę do ulic zakupioną minionej jesieni dla Zakładu Obsługi Komunalnej  
w Dobromierzu.  

16. 3 marca w Urzędzie Gminy odbyła się narada władz gminy z wykonawcami budowy oczyszczalni  
w Serwinowie, podczas której omówiono przebieg robót. Dotychczas zakończono montaż 
zbiorników. Zaawansowanie środków finansowych wynosi 32%, a prace przebiegają zgodnie  
z harmonogramem. Aktualnie budowane jest pomieszczenie socjalne. Obudowywana jest także 
ścianami cała oczyszczalnia ścieków. 

17. 3 marca br., w Oddziale Przedszkolnym przy Zespole Szkół w Roztoce odbyły się „drzwi otwarte” 
dla rodziców. 

18. 5 marca w NZOZ w Dobromierzu odbyła się akcja poboru krwi dla Hani Lipowskiej, podczas której 
zebrano 6,5 litra krwi. W sumie krew oddało 14 mieszkańców naszej gminy, w tym także 
honorowi dawcy krwi. 

19. 7 marca w hali sportowej w Dobromierzu odbył się z okazji 100 rocznicy ustanowienia Dnia Kobiet 
koncert Krzysztofa Krawczyka.  

20. 8 marca z okazji Dnia Kobiet Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Roztoce przeprowadził 
wybory na najsympatyczniejszą dziewczynę gimnazjum. 
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21. 8 marca w świetlicy środowiskowej w Borowie obchodzono Dzień Kobiet. Inicjatorką uroczystości 
była pani sołtys Danuta Radoń. W imprezie uczestniczył także Zastępca Wójta i Przewodniczący 
Rady Gminy.  

22. 8 marca w Szkole Podstawowej w Dobromierzu uczniowie obchodzili Dzień Kobiet. 
23. 9 marca 35 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dobromierzu wybrało się na basen do Świebodzic. 
24. 9 marca dzieci z oddziału przedszkolnego Zespołu Szkół w Roztoce zwiedzili  

Pałac w Roztoce. 
25. 9 marca 16 sportowców z UKS bieganie.pl – ZS Roztoka odbyło trening na lodowisku w Świdnicy. 
26. 9 marca nauczyciele Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce, uczestniczyli w szkoleniu 

Rady Pedagogicznej pt. „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia”. 
27. 10 marca w Szkole Podstawowej w Gniewkowie odbyło się pasowanie na czytelnika dzieci  

z I klasy. Na uroczystość zaproszeni zostali uczniowie z klasy II i III, nauczyciele i rodzice.  
28. 11 marca br., uczniowie dobromierskiej szkoły wraz z wychowawcą świetlicy spotkali się z 

mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie, aby wspólnie wykonać wielkanocne ozdoby. 
29. W marcu rozpoczął się kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Dobromierzu. 

Etap w Serwinowie został zakończony, teraz robotnicy rozpoczęli prace kanalizacyjne przy ośrodku 
zdrowia w Dobromierzu. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem. 

30. 12 marca Gmina Dobromierz otrzymała informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku złożonego 
w ramach programu „Radosna Szkoła” na budowę placu zabaw przy Zespole Szkół w Roztoce.  
Na ten cel pozyskano dotację w wysokości 51 426,92 zł, gmina dołoży taką samą kwotę. Łącznie 
na utworzenie placu zabaw Zespół Szkół otrzyma 102 853,84 zł. 

31. 12 marca uczniowie Gimnazjum w Roztoce uczestniczyli w Giełdzie Edukacyjnej w Lutomii Dolnej.   
32. 15 marca odbyło się kolejne spotkanie Wójta Gminy z kierownikami referatów  

i gminnych jednostek organizacyjnych oraz dyrektorami szkół. 
33. 16 marca w Szkole Podstawowej w Gniewkowie odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej 

"Młodzież zapobiega pożarom". Pierwsze miejsce zajęli uczniowie  
z Gniewkowa, drugie z Dobromierza, a trzecie z Roztoki. 

34. 17 marca uczennice z Zespołu Szkół w Roztoce wzięły udział w Gimnazjalnych Potyczkach 
Językowych, które odbyły się w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Świebodzicach. W konkursie zajęły 
I miejsce, broniąc tym samym mistrzowskiego tytułu zdobytego rok wcześniej.  

35. 18 marca pracownicy Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu rozpoczęli nasadzanie tysiąca 
bratków w gazonach i klombach.  

36. 17 marca Szkołę Podstawową w Gniewkowie odwiedzili muzycy z Filharmonii Sudeckiej w 
Wałbrzychu, dzięki którym uczniowie poznali historię Wilhelma Tella, na podstawie opery 
Gioacchino Rossiniego. 

37. 18 marca w Zespole Szkół w Roztoce odbył się Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”, 
w którym wzięło udział 38 uczniów z całej szkoły. 

38. 18 marca Wójt Gminy podpisał z Prezesem Fundacji Edukacji Przedszkolnej we Wrocławiu 
Tadeuszem Szmiglem umowę partnerską dotyczącą realizacji projektu "Małe Przedszkole jest 
fajne", współfinansowaną ze środków unijnych. Przedszkole zostanie otwarte w kwietniu br. w 
Dzierzkowie. 


