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Informacja o pracy Wójta Gminy Dobromierz w okresie między sesjami 
(od 22 lutego do 21 marca 2011 r.)  

 
I. Wydano zarządzenia w sprawie: 

1. ustalenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób 
Gminy Dobromierz. 

2. ustalenia stawki czynszu za najem pomieszczeń gospodarczych. 
3. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat w 2011 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 
placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobromierz. 

4. powołania komisji ds. naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Zakładu 
Obsługi Komunalnej w Dobromierzu. 

5. zmiany Zarządzenia Nr 108/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie 
powołania stałej Gminnej Komisji Likwidacyjnej środków majątkowych Urzędu Gminy w 
Dobromierzu.  

6. ustanowienia Urzędnika Wyborczego w Gminie Dobromierz oraz udzielenia upoważnienia do 
wykonywania zadań związanych z organizacją i prowadzeniem wyborów i referendów. 

7. powołania komisji do oceny i rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą 
„Popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Dobromierz w 2011 
roku”, zgłoszonych w konkursie ogłoszonym w dniu 14 lutego 2011 r. 

8. powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Skarbnika Gminy 
Dobromierz. 

9. zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2011. 
10. zasad przygotowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2011/2012 dla szkół 

prowadzonych przez Gminę Dobromierz. 
 

II. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy uczestniczył w następujących spotkaniach: 
1. 26 lutego br. w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w OSP Gniewków, na którym 

strażacy omówili 5-letni okres swojej działalności. W spotkaniu oprócz 14 strażaków jednostki 
wzięli także udział radni Agata Ślęzak i Andrzej Błaszczak, radna powiatu świdnickiego Daria 
Kurek, sołtysi sąsiednich wsi, Komendant Gminny OSP Piotr Sułek, naczelnicy i prezesi OSP 
Kłaczyna i Roztoka, a także mieszkańcy i zaproszeni goście. Zebrani powołali także nowy 
Zarząd, którego prezesem został Paweł Kwiatkowski. 

2. 2 marca br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dobromierz w naradzie z dyrektorami szkół na 
której omówiono projekt uchwały w sprawie wynagradzania nauczycieli oraz zarządzeń 
wykonawczych. 

3. 2 marca br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dobromierz w spotkaniu z nowo wybranymi 
sołtysami wsi. Głównym tematem narady było omówienie kwestii poboru podatków oraz 
zaległości podatkowych.  

4. 3 marca br. w sali konferencyjnej na spotkaniu z przedstawicielami stowarzyszeń Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu Gminy Dobromierz z p. Tomaszem Wysoczańskim – dyrektorem 
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej we Wrocławiu. Głównym tematem spotkania była 
możliwość pozyskania dotacji na projekty promujące edukację.  

5. 4 marca br. w Świebodzicach na spotkaniu dotyczącym nowych rozwiązań w zakresie 
gospodarowania odpadami oraz nowatorskich rozwiązań w zakresie recyklingu. 

6. 7 marca br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dobromierz w naradzie z kierownikami 
jednostek organizacyjnych gminy oraz referatów.  

7. w dniach 8-9 marca br. w Józefowie na szkoleniu dla Starostów, Wójtów, Burmistrzów i 
Prezydentów Miast województwa dolnośląskiego pn. „Zarządzanie w stanach zagrożeń i 
doskonalenia systemu ochrony ludności”. 

8. 21 marca br. w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica na uroczystym podpisaniu umowy w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W ramach tego programu Gmina 
Dobromierz otrzymała dotację w kwocie 411 918 zł na modernizację świetlicy wiejskiej w 
Roztoce. 
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III. Wydarzenia: 
1. 22 lutego br. 82 dzieci ze świetlic środowiskowych z terenu Gminy Dobromierz wyjechało do 

kina na seans „Miś Yogi”. Wycieczkę do kina Cinema City w Galerii Wałbrzyskiej 
zorganizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu. 

2. 25 lutego br. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu odbyło się 
przedstawienie pt. „Zaczarowany klucz i zaczarowany las” przygotowane przez aktorów z 
Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa. 

3. 2 marca br. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji rozstrzygnięty 
został XVI Dolnośląski Konkurs Recytatorski „Pegazik” na etapie gminnym. Do etapu na 
szczeblu powiatowym, jaki odbędzie się w Świdnicy zakwalifikowali się: Maciej Dembiński 
(SP Dobromierz), Gabriela Dziurla (SP Roztoka), Anna Sekretarska (SP Gniewków) oraz 
Seweryn Rogowski i Adrianna Góral z Gimnazjum w Roztoce.  

4. 3 marca br. rozpoczęła się budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bronówek w 
kierunku Dobromierza. Sieć o długości 2688,8 m powstanie wraz z przyłączami o długości 612 
m. Łączny koszt zadania pochłonie ok. 1,4 mln zł. Termin zakończenia inwestycji zaplanowano 
na 30 kwietnia br.  

5. 5 i 8 marca br. odbyły się na terenie gminy spotkania w ramach Dnia Kobiet.  
6. 9 marca br. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w 

Dobromierzu odbyła się zbiórka krwi, którą zorganizowało Regionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. 12 osób oddało ponad 5 litrów krwi. 

7. 9 marca br. w hali sportowej Zespołu Szkół w Roztoce odbył się Turniej Piłki Siatkowej Szkół 
Podstawowych Dziewcząt, który zorganizował GOKSiR w Dobromierzu. Do zmagań na boisku 
przystąpiły drużyny z trzech gminnych szkół. I miejsce zajęła drużyna z Dobromierza, II – z 
Roztoki, natomiast III zawodnicy UKS Gniewków.  

8. 11 marca br. uczniowie Zespołu Szkół w Roztoce uczestniczyli w IX Giełdzie Edukacyjnej w 
Lutomii Dolnej, która organizowana jest co roku. Gimnazjaliści zapoznali się z ofertą szkół 
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu świdnickiego. 

9. 13 marca w hali sportowej w Dobromierzu odbył się Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego. O 
emocje w ping-pongu zadbali: GOKSiR w Dobromierzu, UKS Gniewków oraz Dolnośląskie i 
Powiatowe Zrzeszenie LZS. Zawodnicy zmagali się ze sobą w 7 kategoriach: młodzików, 
młodziczek, kadetek, kadetów, juniorek, juniorów oraz seniorów. Gminę Dobromierz 
reprezentowało 17 zawodników. 

10. 14 marca br. członkinie Koła Gospodyń Wiejskich Roztoka wzięły udział w cyklu zajęć 
plastycznych prowadzonych przez Małgorzatę Klimas z GOKSiR w Dobromierzu, podczas 
których wykonały ozdoby wielkanocne. Wkrótce zajęcia odbędą się także dla pań z KGW 
Dzierzków i Szymanów. 

11. 16 marca br. odbyło się pierwsze w tej kadencji posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Dobromierzu, która zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy 
Dobromierz pracuje już w nowym składzie, pod przewodnictwem radnego Andrzeja Babiarza. 
Tematem przewodnim posiedzenia było omówienie realizacji zadań z zakresu profilaktyki 
uzależnień za rok 2010 oraz zaopiniowanie projektów uchwał: Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok i Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2013.  

12. Wznowiono budowę wodociągu w Dobromierzu. Realizacja zadania pn. „Budowa sieci 
wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu 
przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w Gminie Dobromierz” ruszyła jesienią ubiegłego 
roku. W okresie zimowym prace były utrudnione, a w tej chwili trwają wykopy w Dobromierzu. 
Koszt całego zadania pochłonie ponad 5,5 mln zł, z czego udział środków własnych gminy 
planuje się w wysokości 2.250 000 zł, zaś pozyskane dotacje osiągną poziom ponad 3.250 000 
zł.  

13. 16 marca br. odbył się 5. Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. 
Turniej przygotował Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Dobromierzu i Szkoła Podstawowa w Gniewkowie. Turniej przebiegał w duchu sportowej 
rywalizacji. Wszyscy uczestnicy wykazali się sporą wiedzą teoretyczną i praktyczną. Zmagania 
oceniała komisja składająca się z przedstawicieli Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Świdnicy oraz prezesów Oddziałów Gminnych OSP Gminy Dobromierz. I miejsce 
zajęła Anna Sekretarska ze Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, która weźmie udział w etapie 
powiatowym. 


