
Informacja o pracy Wójta Gminy Dobromierz w okresie między sesjami
(od 29 grudnia 2010 r. do 24 stycznia 2011 r.) 

I. Wydano zarządzenia w sprawie:
1. zmiany zarządzenia Nr 123/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie 

powołania  komisji  przetargowej  i  ustalenia  warunków  przeprowadzenia  przetargu  ustnego 
nieograniczonego ustalonego na dzień 6 stycznia 2011 r. na dzierżawę części działki nr 85/94 o 
powierzchni 8m2 położonej w Dobromierzu.

2. zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2010.
3. zatwierdzenia  nabywcy  nieruchomości  gruntowych  w  Bronowie,  Roztoce,  Jugowej, 

Pietrzykowie, zbytych w trybie ogłoszonego przetargu ustnego organiczonego.

II. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy uczestniczył w następujących spotkaniach:
1. 29 grudnia 2010 r.  w sali  widowiskowej Gminnego Ośrodka 

Kultury, Sportu i Rekreacji na Spotkaniu Noworocznym, którego był współorganizatorem wraz 
z  Przewodniczącą  Rady  Gminy  Danutą  Świerk.  W  spotkaniu  wzięli  udział  radni  gminy  i 
powiatu,  dyrektorzy  jednostek  organizacyjnych,  przedstawiciele  duchowieństwa  oraz  firm  i 
instytucji.

2. 13 stycznia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dobromierz w spotkaniu władz gminy z 
kierownikiem  biura  Zarządu  LGD  „Szlakiem  Granitu”  Andrzejem  Suktą,  w  którym 
uczestniczyła  także przewodnicząca Rady Gminy Danuta Świerk. Andrzej Sukta przedstawił 
ideę, zasady i obszar funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania, a także przekazał informacje o 
pozyskiwaniu środków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach stowarzyszenia. 

3. 21  stycznia  br.  wraz  z  Zastępcą  Wójta  Edwardem  Krumplewskim  i  Sekretarzem  Gminy 
Bolesławem Stochmalem spotkał się z dyrektorami placówek oświatowych funkcjonujących na 
terenie gminy. Głównym tematem spotkania były konsultacje dotyczące ustalenia maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 
nauczycieli  oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 
Omówiono także sprawy bieżące, organizacyjne i finansowe oraz plany na najbliższy okres.

4. 21  stycznia  br.  w  sali  konferencyjnej  Urzędu  Gminy  w  Dobromierzu  w  odprawie  rocznej 
funkcjonariuszy  Posterunku  Policji  w  Dobromierzu  z  udziałem  komendanta  Komendy 
Powiatowej Policji w Świdnicy Krzysztofa Niziołka. Podczas spotkania kierownik posterunku 
Adam  Działek  przedstawił  wydarzenia  minionego  roku  oraz  statystyki.  W  spotkaniu 
uczestniczyli  także:  Zastępca  Edward  Krumplewski,  Przewodnicząca  Rady  Danuta  Świerk, 
Sekretarz  Bolesław  Stochmal,  prokurator  Mariusz  Dudkowski  oraz  dobromierscy 
funkcjonariusze  policji.  Komendant  powiatowy  wyraził  pozytywna  opinię  dotycząca 
funkcjonowania  posterunku  w  Dobromierzu,  ponieważ  wykrywalność  przestępstw  jest  tu 
wyższa  od średniej  w powiecie.  Wójt  przekazał  na  rzecz posterunku używany,  ale sprawny 
zestaw komputerowy.

III. Wydarzenia:
1. 6 stycznia w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu 

odbyło  się  Spotkanie  Opłatkowe,  które  zorganizowali:  radna  powiatu  świdnickiego  –  Daria 
Kurek oraz radni Gminy Dobromierz – Aleksandra Luks, Danuta Świerk i Mirosław Wójtowicz. 
Na zaproszenia odpowiedziało 100 osób - starszych i samotnych mieszkańców Dobromierza, 
Serwinowa i Bronówka, którzy byli adresatami uroczystości.

2. Znany jest  harmonogram szczepień  i  badań,  jakie  Gmina  Dobromierz  będzie  realizować  w 
ramach programów profilaktycznych. W tym roku tradycyjnie jedenastolatki zostaną poddane 
szczepieniu  przeciwko  wirusowi  HPV.  Szczepienia  odbędą  się  6  kwietnia,  8  czerwca  i  21 
września br, zaś 9 lutego przeprowadzone zostaną badania mammograficzne przy Zespole Szkół 
w Roztoce. Zaplanowano także pobór krwi, który odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Dobromierzu w dniach: 9 marca i 13 lipca br. oraz w Zespole Szkół w 
Roztoce w dniach: 11 maja i 14 września br.

3. 11 stycznia 2011 r. w Zespole Szkół w Roztoce odbyło się spotkanie uczniów z policjantami, 
którego  tematem  były  zasady  bezpieczeństwa.  Wykład  poprowadzili  funkcjonariusze  z 



Komendy Powiatowej Policji  w Świdnicy,  a spotkanie zakończył  film profilaktyczny o w/w 
tematyce.

4. 11  stycznia  br.  w  Szkole  Podstawowej  w  Gniewkowie  odbył  się  Gminny  Turniej  Tenisa 
Stołowego Szkół Podstawowych.  W imprezie wzięły udział wszystkie szkoły z terenu naszej 
gminy  -  Dobromierz,  Roztoka  oraz  gospodarze  turnieju  Gniewków.  Imprezę  zorganizował 
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu. W kategorii dziewcząt I miejsce 
zajęła Dagmara Dec. Wśród chłopców zwyciężył Szymon Auguścik.

5. 13  stycznia  br.  uczniowie  Szkoły  Podstawowej  w  Dobromierzu  przystąpili  do  próbnego 
sprawdzianu  szóstoklasisty,  którego  organizatorem  jest  wydawnictwo  Operon  i  Gazeta 
Wyborcza.  Tematem  głównym  była  Afryka.  Wyniki  sprawdzianu  zostały  opublikowane  na 
łamach Gazety Wyborczej oraz stronach www.sprawdzian.operon.pl i  www.gazetaedukacja.pl, 
dzięki  nim zostaną  sporządzone  indywidualne  i  ogólnopolskie  statystyki,  które  pozwolą  na 
ostatnie szlify przed egzaminem właściwym w kwietniu. 

6. 15  stycznia  w  świetlicy  wiejskiej  w  Dzierzkowie  odbyło  się  Spotkanie  Noworoczne,  które 
zorganizowała  Rada  Sołecka  oraz  Koło  Gospodyń  Wiejskich  z  Dzierzkowa.  Wśród  50 
zgromadzony gości znaleźli się: Wójt Jerzy Ulbin wraz z małżonką, radny Andrzej Błaszczak, 
ks. Stanisław Skrzypek oraz mieszkańcy Dzierzkowa.

7. 15 stycznia br. w świetlicy wiejskiej w Kłaczynie odbyło się Spotkanie Noworoczne, w którym 
wzięło udział ok. 50 gości. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Rady Sołeckiej i sołtys Urszuli 
Gut. Wśród nich znaleźli się także: Wójt Jerzy Ulbin, radni oraz ks. Stanisław Majchrzak. 

8. 17 stycznia  br.  w sali  ślubów Urzędu Gminy Dobromierz  odbyło  się  szkolenie  dla  radnych 
zorganizowane z inicjatywy Przewodniczącej Rady Gminy Danuty Świerk w którym również 
uczestniczyli pracownicy Urzędu Gminy. Szkolenie pn. „Prawa i obowiązki radnego w praktyce 
funkcjonowano  rady  gminy  w  kadencji  2010-2014”  odbyło  się  pod  patronatem  Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Dolnośląskie.

9. 15 stycznia  br.  w hali  sportowej w Dobromierzu odbył  się Turniej  Piłki  Nożnej  Juniorów i 
Seniorów,  w  którym  wzięło  udział  8  drużyn  także  z  okolicznych  miejscowości.  Imprezę 
zorganizował  GOKSiR.  Pierwsze  miejsce  zdobyła  drużyna  Granit  Roztoka  II.  W  turnieju 
uczestniczył  także  Zastępca  Wójta  Edward  Krumplewski,  który  wręczył  zwycięzcom 
pamiątkowe dyplomy i puchary.

10. 17 stycznia br. w świetlicy środowiskowej w Dobromierzu odbyła się zabawa karnawałowa dla 
dzieci. W zabawie nie zabrakło gier i konkursów oraz przede wszystkim przebranych dzieci. 
Impreza odbyła się pod okiem opiekuna świetlicy Kariny Wiązek.

11. 8  stycznia  br.  w  Szkole  Podstawowej  w Dobromierzu  odbyło  się  szkolenie  dla  uczniów z 
udzielania  pierwszej  pomocy.  Dzieci  dowiedziały  się  jak  należy  zachować  się  w  miejscu 
wypadku, jakie informacje i w jaki sposób przekazać wzywając pogotowie ratunkowe lub inne 
służby  ratownicze.  Szkolenie  poprowadził  Tomasz  Abramowicz  z  OSP  w  Dobromierzu,  a 
jednocześnie słuchacz Policealnego Studium Medycznego o kierunku: ratownik medyczny.

12. 15 stycznia br. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gniewkowie wzięli udział w II Diecezjalnym 
Spotkaniu  Kolędników Misyjnych,  które  odbyło  się  w Wałbrzychu.  Uczniowie  przedstawili 
jasełka o tematyce misyjnej.

13. 19  stycznia  br.  w  Szkole  Podstawowej  w  Dobromierzu  zorganizowano  „Dzień  Angielski”, 
którego ideą było  poznanie  państw Zjednoczonego Królestwa  Wielkiej  Brytanii  i  Północnej 
Irlandii. Uczniowie przygotowali własne projekty, prace plastyczne. Nie zabrakło też piosenek i 
przedstawienia tradycji i zwyczajów tych państw oraz konkursów.

14. 23 stycznia br. w Szymanowie odbył się „Wieczór Kolęd”, które zorganizowało Koło Gospodyń 
Wiejskich. Do świetlicy wiejskiej przybyło ponad 70 osób – głównie starszych i samotnych, bo 
to z myślą o nich gospodynie przygotowały uroczystość. W spotkaniu uczestniczył także Wójt 
Jerzy Ulbin z małżonką, ks. Prałat Jan Gargasewicz, wikariusz ks. Gabriel Mularz, radna Teresa 
Hałdaś oraz Rada Sołecka. Wieczór uświetniły wspólnie śpiewane kolędy w wykonaniu zespołu 
„Dobromierzanie”  przy akompaniamencie  członków Ogniska Muzycznego  działającego przy 
Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji.

15. 23  stycznia  br.  sołtys,  Rada  Sołecka  oraz  radni  wsi  Roztoka  w  Zespole  Szkół  w  Roztoce 
zorganizowali  spotkanie opłatkowe dla  osób starszych  i  samotnych,  w którym wzięli  udział 
Wójt Gminy i Przewodnicząca Rady Danuta Świerk.

http://www.gazetaedukacja.pl/
http://www.sprawdzian.operon.pl/



