
Informacja o pracy Wójta Gminy Dobromierz w okresie między sesjami
(od 25 stycznia do 21 lutego 2011 r.) 

I. Wydano zarządzenia w sprawie:
1. zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Dobromierz Nr 46/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie 

wprowadzenia regulaminu gospodarowania samochodami służbowymi przez Urząd Gminy w 
Dobromierzu.

2. powołania  komisji  przetargowej  do przygotowania  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  i 
oceny spełnienia  przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz  do badania  i 
oceny ofert prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: pełnienie roli 
Inwestora  Zastępczego  dla  projektu  „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. zmiany Zarządzenia Nr 144/07 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie 
ustalenia wykazu pracowników Urzędu Gminy Dobromierz do stałej współpracy i kontaktów z 
sołectwami Gminy Dobromierz oraz ustalenia zakresu ich zadań.

4. zmiany Zarządzenia  Nr  52/09  Wójta  Gminy Dobromierz  z  dnia  8  maja  2009 r.  w sprawie 
wprowadzenia identyfikatorów dla pracowników Urzędu Gminy Dobromierz.

5. zatwierdzenia planu finansowego Gminy Dobromierz na rok 2011.
6. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków (ZOK).
7. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków (GOPS). 
8. zmiany Zarządzenia Nr 8/03 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie 

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobromierz.
9. ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  Gminy Dobromierz  z 

zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2011.
10. uchylenia Zarządzenia Nr 35/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie 

ustalenia  wykazu  budynków  i  lokali  stanowiących  własność  Gminy  Dobromierz  nie 
podlegających sprzedaży.

11. powołania  komisji  przetargowej  i  ustalenia  warunków  przeprowadzenia  przetargu  ustnego 
nieograniczonego na dzierżawę części działki nr 85/94 ustalonego na dzień 18 marca 2011 roku.

12. odwołania  Pełnomocnika  Wójta  Gminy  Dobromierz  ds.  profilaktyki  i  rozwiązywania 
problemów alkoholowych.

13. powołania  Pełnomocnika  Wójta  Gminy  Dobromierz  ds.  profilaktyki  i  rozwiązywania 
problemów alkoholowych. 

14. powołania i zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

II. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy uczestniczył w następujących spotkaniach:
1. od 3 do 20 lutego br. w zebraniach wiejskich w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w 

Gminie Dobromierz (z wyłączeniem Bronowa, w którym uczestniczył Zastępca Wójta Edward 
Krumplewski).

2. 4  lutego  br.  w  Urzędzie  Marszałkowskim Województwa  Dolnośląskiego  we  Wrocławiu  na 
spotkaniu informacyjnym poświęconym realizacji  Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” na 
Dolnym Śląsku w 2011 roku.

3. 5 lutego  br.  w  świetlicy wiejskiej  przy boisku  sportowym w Roztoce  na  walnym zebraniu 
sprawozdawczo – wyborczym jednostki OSP Roztoka.  W zebraniu uczestniczyli radni: Marek 
Jaworski,  Edward  Rajca  i  Zbigniew Patycki.  Wśród  zaproszonych  gości  znaleźli  się  także: 
Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP Janusz Zawadzki oraz Komendant Gminny OSP 
Piotr Sułek. Wybrano nowe władze zarządu - Prezesem został ponownie Krzysztof Piwko, jego 
zastępcą  Krzysztof  Drozd,  naczelnikiem  Marian  Bukało,  sekretarzem  Jarosław  Cebulski, 
skarbnikiem Mariusz Mucha. 

4. 10-11 br. w Kudowej Zdrój w spotkaniu Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Miast i Gmin 
Powiatu Świdnickiego w ramach projektu „Zarządzania Strategicznie Zmianą Gospodarczą”.

5. 16 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu na spotkaniu w sprawie projektu nowelizacji 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

1



III. Wydarzenia:
1. 31  stycznia  br.  Gmina  Dobromierz  uruchomiła  swój  profil  na  portalu  społecznościowym 

Facebook.pl, na którym codziennie umieszcza informacje z życia gminy.  Wszystko po to, by 
zwiększyć  liczbę odbiorców newsów o  jakich  informujemy mieszkańców,  co zdecydowanie 
będzie miało wpływ na poprawę wizerunku gminy i jej promocję.

2. 31 stycznia  br.  w  Urzędzie  Gminy Udanin  odbyło  się  Walne  Zebranie  Członków Lokalnej 
Grupy  Działania  „Szlakiem  Granitu”.  Jednym  z  najważniejszych  punktów  tegorocznego 
zebrania  było  przyjęcie  budżetu  do  2015  roku  oraz  powołanie  nowego  składu  osobowego 
organów LGD. Nowym członkiem zarządu został zastępca wójta Gminy Dobromierz Edward 
Krumplewski. 

3. Od początku lutego br. w świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie odbywają się zajęcia aerobiku, w 
których  mogą  uczestniczyć  wszystkie  chętne  panie.  Pomysł  zainicjowały  członkinie  Koła 
Gospodyń Wiejskich. 

4. 1  lutego  br.  w  Szkole  Podstawowej  w  Dobromierzu  już  po  raz  ósmy  odbyła  się  Mini 
Paraolimpiada.  W imprezie wzięli udział podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie 
wraz  z  opiekunami  oraz  uczniowie  i  nauczyciele  ze  szkoły  w  Dobromierzu. Zawodnicy 
uczestniczyli w 10 konkurencjach. 

5. 2 lutego br. w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Dobromierzu odbył się Gminny Turniej 
Piłki Nożnej Halowej, który zorganizował GOKSiR. 

6. 3  lutego  br.  uczniowie  Szkoły  Podstawowej  w  Dobromierzu  uczestniczyli  w  zabawie 
karnawałowej w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji. 

7. 5 lutego br.  uczniowie z klasy V i VI ze Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w 
Gniewkowie  wzięli  udział  w  V  Interdyscyplinarnym  Turnieju  Wiedzy  „Gambit”  oraz  w 
konkursie „Łamanie głowy w Dwójce”, które odbyły się w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w  Jaworze.  Suma  punktów zdobytych  przez  drużyny  pozwoliła  na  uplasowanie  się  na  IV 
miejscu,  natomiast  w  konkursie  indywidualnym  dotyczącym  rozwiązywania  krzyżówek 
uczennica klasy VI Angelika Hrymak zajęła II miejsce. 

8. 6 lutego br.  drużyna  UKS Gniewków wzięła udział  w Powiatowym Turnieju Halowej  Piłki 
Nożnej dzieci do lat 13 w ramach XII Dolnośląskich Igrzysk LZS w Żarowie. 

9. 9 lutego br.  w Roztoce już po raz 4 zorganizowano badania mammograficzne dla kobiet  w 
wieku 50-69 lat. Badania wykonała firma Fado S.A. „Centrum Usług Medycznych” z Gdyni. 
Podczas tegorocznej akcji profilaktycznej z badań skorzystały 52 kobiety. 

10. 10  stycznia  br.  Szkolne  Koło  Bezpieczeństwa  Ruchu  Drogowego  działające  przy  Szkole 
Podstawowej im. J. Brzechwy w Dobromierzu zainicjowało akcję pod hasłem „Bezpieczne i 
zdrowe ferie zimowe”. Celem prowadzonej akcji było uświadomienie i przybliżenie uczniom 
istniejących  zagrożeń,  z  jakimi  mogą  się  spotkać  w  trakcie  ferii  zimowych,  jak  również 
przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

11. 10 lutego br. strażacy OSP Dobromierz brali udział w ćwiczeniach z ratownictwa wodnego na 
zbiorniku wodnym przy Hotelu Księżyc w Świebodzicach. 

12. 12 lutego w hali sportowej Zespołu Szkół w Roztoce odbył się Turniej Piłki Nożnej Halowej 
Trampkarzy, który zorganizował Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu. 

13. 12 lutego br. w Zespole Szkół w Roztoce odbyła się zabawa karnawałowa, którą zorganizowała 
Rada Rodziców.

14. 14 lutego br. w hali sportowej Zespołu Szkół w Roztoce odbył się Otwarty Turniej Piłki Nożnej 
Halowej, który zorganizował Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu. 

15. 16  lutego  br.  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji  w  Dobromierzu  odbył  się 
Otwarty Turniej Tenisa Stołowego. 

16. 17 lutego br. w jednostce OSP Roztoka zamontowano specjalny system alarmowania DIGITEX. 
Alarmowanie  jednostki  będzie  odbywać  się  bezpośrednio  drogą  radiową  z  Powiatowego 
Stanowiska Kierowania PSP w Świdnicy, co znacznie poprawi szybkość i skuteczność działania 
miejscowych strażaków w niesieniu pomocy wszystkim potrzebującym. 
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