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Informacja o pracy Wójta Gminy Dobromierz w okresie między sesjami 
(od 21 kwietnia do 16 maja 2010 r.)  

 
I. Wydano zarządzenia w sprawie: 

1. przeznaczenia do wydzierżawienia gruntów stanowiących mienie Gminy Dobromierz, ustalenia 
warunków i powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę. 

2. powołania komisji przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia i oceny 
spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny ofert 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej 
we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do 
Bronówka w Gminie Dobromierz” i określenia regulaminu pracy komisji. 

3. ustalenia dnia 04 czerwca 2010 r. jako dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Dobromierz. 
4. ustalenia wysokości stypendium szkolnego przy zastosowaniu kryterium dochodu na osobę w 

rodzinie ucznia oraz warunków jakie powinno spełniać rozliczenie wydatków z tytułu przyznania 
stypendium szkolnego za okres od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r. 

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

1. 21 kwietnia br. w Polanicy na temat zadań gminy w sprawie walki z powodziami, 
2. 6 maja br. we Wrocławiu na spotkaniu u Wojewody Dolnośląskiego, 
3. 7 maja br. w Świdnicy ze Starostą Powiatu Świdnickiego,  
4. 8 maja br. w Świdnicy w uroczystym jubileuszu księdza kardynała Henryka Gulbinowicza, 
5. w naradzie kierowników jednostek organizacyjnych i kierowników referatów, 
6. w sesji i komisjach Rady Gminy, 
7. w w/w okresie sprawozdawczym Wójt przyjął 6 interesantów.  

 
III. Wydarzenia: 
1. W dniach od 19 do 23 kwietnia zgodnie z hasłem „Zdrowie to największy skarb”, w oddziale 

przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Dobromierzu, przeprowadzono cykl zajęć mający na celu 
budowanie „świadomości prozdrowotnej” u najmłodszych uczniów. 

2. W dniach od 19 do 23 kwietnia z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi uczniowie z klas 0-III Szkoły 
Podstawowej Zespołu Szkół w Roztoce realizowali projekt edukacyjny „Tydzień ekologiczny w naszej 
szkole”. 

3. 22 kwietnia w Szkole Podstawowej w Dobromierzu obchodzono Światowy Dzień Ziemi, podczas 
którego uczniowie klasy III i V przedstawili inscenizację pt. ”Nasza planeta ma swoje prawa.” 

4. 22 kwietnia w ramach Dnia Ziemi w Zespole Szkół w Roztoce odbył się Gminny Turniej Ekologiczny 
pod hasłem „Śmieci mniej – Ziemi lżej”. W ekologicznych potyczkach wzięli udział uczniowie ze szkół 
podstawowych z Roztoki, Dobromierza i Gniewkowa. 

5. 22 kwietnia na oczyszczalni w Serwinowie, zgodnie z umową i harmonogramem zadania, zakończono 
prace spawalnicze przy montażu zbiorników, prace budowlane w części socjalnej, a także położono 
dach nad częścią techniczną obiektu. 

6. 23 kwietnia w Teatrze Miejskim w Świdnicy odbył się VI Dolnośląski Konkurs Keyboardowy „Mistrz 
Klawiatury”, w którym mieszkaniec Kłaczyny, Jakub Wójcik, zdobył grand prix, a ponadto jury 
konkursu postanowiło przyznać dziewięciolatkowi tytuł Super Mistrza Klawiatury 2010 – nagrodę 
specjalną dla indywidualności konkursu. 

7. W dniach 23-25 kwietnia uczniowie Gimnazjum w Roztoce wybrali się na pieszą wędrówkę po Górach 
Bardzkich w ramach 41. Wiosennego Rajdu „Tupu – Tupu”. 

8. 24 kwietnia uczniowie Szkoły Podstawowej w Dobromierzu i Zespołu Szkół w Roztoce wzięli udział w 
Powiatowym Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, organizowanym przez Szkołę 
Podstawową nr 3 w Świdnicy i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu. W ogólnej 
klasyfikacji drużyna SP Dobromierz uplasowała się na III miejscu. Najlepszą zawodniczką turnieju 
okazała się Dagmara Dec, która zajęła I miejsce w klasyfikacji indywidualnej, zaś Dawid Baczmański 
znalazł się na drugiej pozycji. Drużyna Gimnazjum w Roztoce zajęła I miejsce, kwalifikując się 
jednocześnie do finału wojewódzkiego. 
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9. 25 kwietnia drużyna Granitu Roztoka zmierzyła się z zawodnikami Zrywu Gola Świdnica, wynik meczu 
to 2:0 dla gości. 

10. 26 kwietnia w Zespole Szkół odbyło się szkolenie dla rodziców uczniów klas I i II gimnazjum na temat 
cyberprzemocy, które poprowadził psycholog z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej ze Strzegomia. 

11. W dniach 27-29 kwietnia w Zespole Szkół w Roztoce odbyły się egzaminy gimnazjalne do których 
przystąpiło 65 uczniów klas III. W pierwszym dniu uczniowie rozwiązywali zadania z części 
humanistycznej, w drugim przeprowadzono część matematyczno-przyrodniczą, zaś w trzecim języki 
obce. 

12. 28 kwietnia drużyna Płomienia rozegrała zaległy mecz o mistrzostwo klasy B z drużyną Huraganu 
Olszany na boisku rywala. Wynik meczu 2:1 dla Płomienia. 

13. 1 maja odbył się festyn w Kłaczynie. 
14. 1 maja drużyna Płomienia rozegrała mecz z Zielonymi Mokrzeszów, który zakończył się wynikiem 5:0 

dla LKS-u z Dobromierza. 
15. 6 maja uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Dobromierzu odwiedzili z życzeniami strażaków z 

OSP w Dobromierzu. 
16. 6-7 maja uczniowie Szkoły Podstawowej w Dobromierzu udali się na dwudniową wycieczkę Szlakiem 

Pierwszych Piastów. 
17. 7 maja GOKSiR i UKS bieganie.pl – ZS Roztoka przeprowadzili na terenie Gminy Dobromierz 

ogólnopolską akcję Polska biega, w której udział wzięło około 70 uczniów ze wszystkich gminnych 
szkół. 

18. 7 maja uczniowie Zespołu Szkół w Roztoce obchodzili Dzień Europejski. Z tej okazji dzieci i młodzież 
przygotowały specjalne stoiska, na których prezentowano kulturę, historię oraz tradycje różnych 
krajów europejskich. 

19. 9 maja drużyna Płomienia Dobromierz rozegrała mecz na boisku lidera grupy Wenus Nowice, 
rozgrywka zakończyła się wynikiem 3:0 dla gospodarzy. 

20. 10 maja odbyło się spotkanie Wójta Gminy Dobromierz z kierownikami referatów i jednostek 
organizacyjnych gminy. 

21. 12 maja w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji odbyła się zbiórka krwi, podczas akcji 
zebrano 6,3 litra krwi od 14 osób. 

22. 13 maja w ramach realizacji Programu Promocji Zdrowia we współpracy z pielęgniarką szkolną w 
Oddziale Przedszkolnym i I klasie Szkoły Podstawowej w Roztoce odbyło się spotkanie z 
przedstawicielem Sanepidu. Podczas tej wizyty zapoznano dzieci z piramidą żywieniową i w ten 
sposób mogły one utrwalić zdobyte wcześniej informacje na temat zdrowego odżywiania. 

23. 14 maja Zakład Obsługi Komunalnej w Dobromierzu zakupił nową kosiarkę do wykaszania traw z 
trudno dostępnych miejsc, rowów, krzewów i żywopłotów oraz rozdrabniania ściętych gałęzi. Kosiarka 
pozwoli na wyeliminowanie czynności związanych ze zbieraniem i wywożeniem skoszonego materiału, 
obniżając jednocześnie koszty pielęgnacji trawników i innych terenów zielonych. Koszt zakupu wyniósł 
18.100 zł. 

24. 15 maja uczniowie z Roztoki - Wojciech Gołębiewicz, Bartosz Budzelewski oraz Patryk Frankowski 
wzięli udział w Eliminacjach Strefowych Strefy Wałbrzyskiej Ogólnopolskiego Turnieju 
„Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2010” zdobywając II miejsce. 

25. 15 maja w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Dobromierzu odbyła się uroczystość z okazji 20–lecia 
Odrodzonego Samorządu. Spotkanie uświetnił występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego 
Wojska Polskiego. Na uroczystość przybyli m.in.: Wicewojewoda Dolnośląski Zdzisław Średniawski, 
Senator RP Stanisław Jurcewicz, Wojciech Latuszek Radny Powiatu Świdnickiego, a także 
przedstawiciele sąsiednich jednostek samorządowych. 

26. 16 maja Granit Roztoka rozegrał mecz ze Skalnikiem Czarny Bór, który zakończył się wynikiem 5:4 dla 
LKS-u. 

27. 16 maja w hali sportowej w Roztoce odbyły się Międzygminne Zawody Strefowe w Karate Polish 
Kyokushinkai Tezuka Group o Puchar Wójta Gminy Dobromierz. W turnieju wzięło udział 45 
zawodników. 

28. 16 maja Płomień Dobromierz rozegrał mecz z drużyną Tęcza Bolesławice, wynik meczu to 3:1 dla 
Płomienia. 


