
Informacja o pracy Wójta Gminy Dobromierz w okresie między sesjami 
(od 20 marca do 20 kwietnia 2010 r.)  

 
I. Wydano zarządzenia w sprawie: 

1. 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 2010 r. 

2. zmiany zarządzenia Nr 30/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu 
kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Dobromierz. 

3. powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzania przetargów ustalonych na 
dzień 7 maja 2010 r. 

4. zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2010. 
5. zasad przygotowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2010/2011 dla szkół prowadzonych 

przez Gminę Dobromierz. 
6. zmiany zarządzenia Nr 8/03 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie 

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobromierz. 
7. zmiany zarządzenia Nr 64/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie 

Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Dobromierz. 
8. ustanowienia Urzędnika Wyborczego w Gminie Dobromierz oraz udzielenia upoważnienia do 

wykonania zadań związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów i referendów. 
 
II. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy uczestniczył w następujących spotkaniach: 

1. 22 marca br. we Wrocławiu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. 
2. 24 marca br. w XXXV sesji Rady Powiatu w Świdnicy. 
3. w w/w okresie sprawozdawczym Wójt przyjął 7 interesantów.  

 
III. Wydarzenia: 
1. 22 marca br. odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie szczepienia dziewcząt z rocznika 1999 

przeciwko wirusowi HPV połączone z wykładem tematycznym prowadzonym przez dr nauk 
medycznych, pediatrę Iwonę Pirogowicz z Akademii Medycznej we Wrocławiu. 

2. 24 marca w Zespole Szkół w Roztoce odbył się Gminny Konkurs "POLAK EUROPEJCZYK" dla uczniów 
szkół podstawowych z Gminy Dobromierz. I miejsce i tytuł "MISTRZ WIEDZY O EUROPIE" zdobyła 
drużyna z Dobromierza, II miejsce zajęła drużyna z Roztoki, zaś III drużyna z Gniewkowa. 

3. 24 i 25 marca zawodnicy UKS bieganie.pl - ZS Roztoka uczestniczyli w gminnych rozgrywkach piłki 
siatkowej szkół gimnazjalnych, które odbyły się w Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu. 

4. 25 marca podczas powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem 
"Młodzież Zapobiega Pożarom", uczeń Szkoły Podstawowej w Gniewkowie Jakub Zawadzki zajął 2 
miejsce.  

5. 25 marca uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Gniewkowie uczestniczyli w wystawie 
„Tradycje Stołu Wielkanocnego” w Marcinowicach. 

6. 26 marca członkowie Grupy Wsparcia w Czernicy i ich rodziny zasiedli wspólnie do śniadania 
wielkanocnego. Spotkanie integracyjne, w którym uczestniczyło 19 osób, zorganizował Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej. 

7. 28 marca zawodnicy UKS Gniewków wzięli udział w Dolnośląskim Finale XI Igrzysk LZS i Mieszkańców 
Wsi w Tenisie Stołowym, który odbył się w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej. 

8. 29 marca trzydziestoosobowa grupa uczniów gimnazjum w Roztoce wraz z opiekunami wybrała się do 
Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze na spektakl „Dziwna Para”. 

9. Od 29 marca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydawał swoim podopiecznym paczki 
żywnościowe, w których znalazły się: mąka, cukier, olej, masło roślinne, margaryna, szynka 
konserwowa i tradycyjne potrawy wielkanocne - jaja, żurek i majonez. Łącznie przygotowano 160 
paczek. 

10. Pod koniec marca zawodnicy UKS bieganie.pl – ZS Roztoka wybrali się na lodowisko do Świdnicy. 



11. Od 1 kwietnia w ramach robót publicznych, Urząd Gminy przyjął 7 osób. Nadzór nad ich pracą pełni 
Zakład Obsługi Komunalnej i Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu.  

12. 1 kwietnia Szkołę Podstawową w Gniewkowie odwiedziła ukraińska grupa cyrkowa „SZOK”. 
13. 1 kwietnia, w sali widowiskowej GOKSiR odbył się wernisaż pokonkursowy oraz uroczyste wręczenie 

nagród laureatom świątecznego konkursu na palmę i stroik wielkanocny. 
14. Przed świętami wielkanocnymi członkowie koła plastycznego ze Szkoły Podstawowej w Dobromierzu 

wykonali wystawę prac plastycznych i prac konkursowych na „Stroik wielkanocny”. 
15. 7 kwietnia w Szkole Podstawowej w Gniewkowie odbył się Szkolny Turniej Wiedzy o kandydacie na 

patrona - Januszu Korczaku dla klas IV - VI. 
16. 8 kwietnia w trzech szkołach gminnych odbył się sprawdzian szóstoklasistów. W Szkole Podstawowej 

w Dobromierzu do sprawdzianu przystąpiło 14 uczniów, w Gniewkowie 22, a w Roztoce – 19. 
17. Od 11 kwietnia trwała wizytacja kanoniczna w parafii Dobromierz I-go biskupa pomocniczego Diecezji 

Świdnickiej Adama Bałabucha, która 14 kwietnia zakończyła się spotkaniem Jego Ekscelencji z 
Wójtem Gminy, jego najbliższymi współpracownikami, kierownikami referatów i jednostek 
organizacyjnych gminy, radnymi i proboszczami gminnych parafii. 

18. Od 12 kwietnia w Urzędzie Gminy składano pamiątkowe wpisy do księgi kondolencyjnej poświęconej 
ofiarom katastrofy rządowego samolotu pod Smoleńskiem. 

19. 13 kwietnia odbyło się uroczyste otwarcie punktu przedszkolnego w Dzierzkowie, który powstał w 
ramach współpracy z Wrocławską Fundacją Edukacji Przedszkolnej, która sfinansowała m.in. zakup 
wyposażenia: krzeseł, stołów, regałów, szafek, biurka, szatni, zabawek, sprzętu RTV oraz pomocy 
dydaktycznych. Projekt „Małe przedszkole jest fajne”, w ramach którego placówka powstała, 
realizowany będzie do 13 listopada 2011 roku. Przez cały okres trwania projektu fundacja przeznaczy 
na funkcjonowanie przedszkola łącznie 120 tys. zł. Gmina odnowiła lokal, wykonała ogrzewanie, 
zajęła się nasadzeniem krzewów i pracami porządkowymi. Do zadań gminy będzie należało 
utrzymanie obiektu w okresie trwania projektu. 

20. 13 kwietnia w Zespole Szkół w Roztoce zorganizowano uroczysty apel poświęcony ofiarom katastrofy 
jaka wydarzyła się pod Smoleńskiem oraz 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.  

21. 14 kwietnia biskup pomocniczy Adam Bałabuch w towarzystwie ks. prałata Jana Gargasewicza, 
proboszcza parafii, odwiedził Szkołę Podstawową w Dobromierzu. 

22. 14 kwietnia w ramach akcji profilaktycznej szczepienia jedenastolatek przeciwko wirusowi HPV 
wywołującego raka szyjki macicy w ośrodkach zdrowia w Dobromierzu i Roztoce zaszczepiono 19 
dziewcząt. 

23. 14 kwietnia Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy wraz z radnymi, zastępca wójta, sekretarz i 
skarbnik wzięli udział w spotkaniu jakie odbyło się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Świdnicy, by oddać 
cześć Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu, jego małżonce i pozostałym 94 ofiarom katastrofy 
lotniczej.  

24. 14 kwietnia br., 17 trzecioklasistów Szkoły Podstawowej w Dobromierzu przestąpiło do 
Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji. 

25. 16 kwietnia Przewodniczący Rady Gminy oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w imieniu władz 
gminy złożyli życzenia pani Apolonii Ślęzak, która skończyła 103 lata i jest najstarszą mieszkanką 
gminy. 

 
 
 


