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Informacja o pracy Wójta Gminy Dobromierz w okresie między sesjami 
(od 22 marca do 11 kwietnia 2011 r.)  

 
I. Wydano zarządzenia w sprawie: 

1. powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. 
2. zmiany Zarządzenia Nr 14/1/2011 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 21 lutego 2011 r. w 

sprawie powołania i zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 

3. zmiany Zarządzenia Nr 110/10 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie powołania komisji 
w celu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji pn. „Budowa 
systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza I” – Budowa 
kanalizacji sanitarnej w Dobromierzu i Serwinowie. 

4. przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2010 rok oraz 
informacji o stanie mienia Gminy Dobromierz. 

5. powołania Komisji Stypendialnej i określenia jej zadań oraz trybu pracy. 
6. powołania komisji przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie 

zamówienia i oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu 
oraz do badania i oceny ofert prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla 
zadania pn. „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Dobromierz wraz z 
jednostkami organizacyjnymi” i określenia regulaminu pracy komisji.  

7. wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych. 
8. w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy 

Dobromierz. 
 

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

1. 22 marca br. w ramach cyklu spotkań z samorządowcami powiatu świdnickiego Wójt 
spotkał się z posłanką Moniką Wielichowską i senatorem Stanisławem Jurcewiczem, na 
którym omówił sprawy bieżące Gminy Dobromierz, budżetu gminy, kanalizacji 
Dobromierza, Serwinowa i Bronówka.  

2. 28 marca br. w Trzebieszowicach w drugich warsztatach Członków Rady Gospodarczej 
na których omówiono dalsze kroki realizacji strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą, 
poprzez przedstawianie propozycji 3 projektów wypracowanych przez Zespół 
Projektowy oraz zmiany dotyczącej zatrudniania kobiet i zarządzania wiekiem. 

3. 6 kwietnia br. w sali widowiskowej GOKSiR w sprawozdawczo-wyborczym Walnym 
Zgromadzeniu Gminnej Spółki Wodnej Dobromierz. 

 
III. Wydarzenia: 

1. W marcu Gmina Dobromierz przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Budujemy sportową 
Polskę”, który ma na celu promowanie samorządów, które wspierają rozwój sportu 
wśród dzieci i młodzieży.  

2. 22 marca br. szóstoklasiści z trzech szkół z terenu naszej gminy wzięli udział w 
konkursie „Polak Europejczyk”. Konkurs zorganizował Szkolny Klub Europejski. I 
miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Dobromierzu. Zawodnicy zwycięskiej 
drużyny zdobyli tytuł „MISTRZ WIEDZY O EUROPIE” oraz nagrody książkowe, zaś 
pozostałe drużyny otrzymały dyplomy.  

3. 23 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy odbył się powiatowy konkurs 
„ARSENAŁ PAMIĘCI”. Wśród 13. reprezentacji gimnazjów najlepsze okazało się 
gimnazjum z Roztoki, zdobywając I miejsce i nagrodę Starosty Powiatu Świdnickiego.  

4. 24 marca w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy na 
szczeblu powiatowym zorganizowane zostały eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W konkursie 
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uczestniczyli zwycięzcy finałów gminnych powiatu świdnickiego. Naszą gminę 
reprezentowali Anna Sekretarska ze Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, która w 
swojej kategorii wiekowej zajęła II miejsce oraz Jakub Zawadzki z Zespołu Szkół w 
Roztoce, który w kategorii szkół gimnazjalnych uplasował się na IV pozycji. 

5. 24 marca Rada Sołecka z Dzierzkowa zorganizowała akcję sprzątania terenu swojego 
sołectwa. 

6. 25 marca członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Dzierzkowie wzięły udział w 
zajęciach plastycznych dotyczących przygotowania dekoracji wielkanocnych w formie 
kolorowych pisanek. 

7. 27 marca odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego 
„Pani wiosna pięknie stroi gminę Dobromierz”, który zorganizował GOKSiR. Mali 
artyści spotkali się podczas wernisażu pokonkursowej wystawy prac i odebrali nagrody.  

8. 27 marca w hali sportowej w Dobromierzu odbył się Strefowy Turniej Tenisa 
Stołowego. Imprezę przygotowali: GOKSiR Dobromierz, Dolnośląskie Zrzeszenie LZS 
we Wrocławiu, Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy oraz UKS Gniewków. Do 
Finału Dolnośląskiego nie udało się jednak zakwalifikować żadnemu z naszych 
reprezentantów.  

9. 1 kwietnia rozpoczął się cykl spotkań Wójta Jerzego Ulbina z radami sołeckimi 
wszystkich gminnych miejscowości, na których omawiano bieżące sprawy do realizacji. 
Wójt przekazał informację o tworzonym funduszu sołeckim, który zafunkcjonuje w 
2012 r.  

10. 2 kwietnia już po raz trzeci uczniowie Szkoły Podstawowej w Dobromierzu odwiedzili 
Park Nauki i Techniki w Wałbrzychu, w ramach projektu Edukacja XXI wieku, w 
którym szkoła bierze udział. W programie interaktywnej edukacji matematycznej i 
przyrodniczej jest poznawanie świata przez młodych ludzi poprzez kontakt z nauką i 
techniką.  

11. 3 kwietnia w Zespole Szkół w Roztoce odbyły się wybory do Rady Dolnośląskiej Izby 
Rolniczej Powiatu Świdnickiego. W sumie oddano 56 głosów. Ludwik Kucharek 
otrzymał 30 z nich, zaś 26 Zbigniew Zieliński. 

12. 7 kwietnia br. odbyło się posiedzenie komisji socjalnej. Głównym jej tematem było 
omówienie bieżącej sytuacji służby zdrowia na terenie naszej gminy. W spotkaniu 
wzięli udział kierownicy ośrodków zdrowia z Roztoki – dr Andrzej Martynow i 
Dobromierza - dr Jan Walski oraz kierownik Caritas – Violetta Chorąży.  


