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Informacja o pracy Wójta Gminy Dobromierz w okresie między sesjami 
(od 12 kwietnia do 13 maja 2011 r.)  

 
I. Wydano zarządzenia w sprawie: 

1. ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Gniewkowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Dobromierz. 

2. 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 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. 

3. powołania komisji w celu odbioru robót budowlanych dla następującego zadania: „Budowa systemu 
gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza I” – Projekt PL0327 – Sieć kanalizacji 
sanitarnej w Bronówku.  

4. wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Dobromierz. 
5. powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 000 EURO, na 
organizację kolonii letnich dla 50 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dobromierz w okresie wakacji 
2011 r. 

6. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie, Gniewków 3, 58-173 Roztoka. 

7. zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym dla głównego 
najemcy. 

8. zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2011. 
9. powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów organów jednostek samorządu 

terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. 
 

II. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy uczestniczył w następujących spotkaniach: 
1. 27 kwietnia br. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

na podpisaniu aneksu do umowy finansowej dla Projektu 0327. 
2. 6 maja br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy na uroczystości z 

okazji „Dnia Strażaka”. 
3. 7 maja br. w Świdnicy w diecezjalnym dziękczynieniu za beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II. 
4. 10-12 maja br. w Świdnicy w Ogólnopolskim Kongresie Regionów.  
5. 12 maja br. we Wrocławiu na konferencji pt. „Energia w samorządach”. 
6. 13 maja br. w Zespole Szkół w Roztoce na obchodach Dnia Europejskiego. 

 
III. Wydarzenia: 

1. 12 kwietnia br. 48 uczniów z III klas gimnazjum Zespołu Szkół w Roztoce przystąpiło do egzaminu 
gimnazjalnego. 

2. 13 kwietnia br. w Małym Przedszkolu w Dzierzkowie zorganizowano uroczystość z okazji pierwszej 
rocznicy istnienia placówki. Z tej okazji dzieci przygotowały specjalny występ artystyczny. W 
obchodach wzięli udział: Wójt Jerzy Ulbin, Przewodnicząca Rady Danuta Świerk, Sekretarz Monika 
Borysewicz, Magdalena Szczerbień z Fundacji Edukacji Przedszkolnej we Wrocławiu, radny 
Andrzej Błaszczak, sołtys Elżbieta Grymuza oraz przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich 
Lilianna Drzał. 

3. 14 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Dobromierzu odbyły się uroczystości związane z 
obchodem dnia patrona szkoły – Jana Brzechwy. Licznie zgromadzonym w hali sportowej gościom 
uczniowie zaprezentowali widowisko pt. „Zwierzyniec Pana Brzechwy”.  

4. 15 kwietnia br. 26 dziewczynek z rocznika 2000 poddało się I dawce szczepionki przeciw wirusowi 
HPV. Akcja prowadzona jest w ramach działań profilaktycznych gminy. 

5. 16 kwietnia br. odbył się Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W dwóch 
kategoriach (szkoły podstawowe i gimnazja) Gminę Dobromierz reprezentowały 3 placówki i 
wszyscy nasi uczniowie stanęli na podium. W kategorii szkół podstawowych I miejsce zajęła 
drużyna z Gniewkowa, II szkoła z Dobromierza. W kategorii gimnazjów to Roztoczanie okazali się 
najlepsi i zebrali laury.  

6. 16 kwietnia br. w GOKSiR w Dobromierzu odbył się świąteczny kiermasz „Zwyczaje Wielkanocne 
w naszej gminie”, na który wpłynęło 50 prac. Kiermaszowi towarzyszył także konkurs malowania jaj 
w wersji XXL, w którym wziął udział Wójt Jerzy Ulbin. 

7. 18 kwietnia br. GOPS w Dobromierzu zajął się dystrybucją paczek żywnościowych dla 
najuboższych rodzin. Każda rodzina potrzebująca, oprócz żywności, otrzymała także zasiłek 
pieniężny. 

8. 20 kwietnia br. ukazał się nowy numer Biuletynu Informacyjnego „Nasza Gmina”. 
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9. 27 kwietnia br. zakończyła się aukcja zająca-giganta, którego własnoręcznie przygotowały 
członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Gniewkowie. 2-metrowy zając został sprzedany za kwotę 
300 zł. 

10. 27 kwietnia br. przy świetlicy wiejskiej w Szymanowie zorganizowano wspólne integracyjne 
ognisko. GOPS w Dobromierzu zadbał o kiełbaski i napoje dla dzieci, zaś sołtys wsi przekazał 
drewno. 

11. 27 kwietnia br. Gminna Biblioteka Publiczna w Dobromierzu znalazła się w gronie finalistów 
drugiej rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Główny cel projektu to wzmocnienie potencjału 
bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach. Komputer stacjonarny 
wyposażony w słuchawki, mikrofon, kamerę internetową, DVD oraz urządzenie wielofunkcyjne 
(drukarka, skaner, faks i ksero) otrzyma Gminna Biblioteka Publiczna Filia Nr 2 w Gniewkowie.  

12. 28 kwietnia br. w Zespole Szkół w Roztoce odbyła się kolejna edycja Gminnego Turnieju Wiedzy 
Ekologicznej dla uczniów klas IV-VI. W konkursie wzięły udział trzyosobowe drużyny ze szkół 
podstawowych Gminy Dobromierz. I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Dobromierzu, II - szkoła 
w Gniewkowie, zaś III szkoła z Roztoki.  

13. 29 kwietnia br. Gmina Dobromierz otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 71.746,00 zł na 
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów. Dotacja stanowi 80% kosztów realizacji 
zadania, natomiast 20% dofinansowane jest z budżetu gminy i stanowi kwotę 14.349,20 zł. Łącznie 
na stypendia szkolne przeznaczone zostały środki w kwocie 81.790,44 zł, a na zasiłki szkolne 
4.304,76 zł.  

14. 29 kwietnia br. już po raz siódmy miłośnicy gry na keyboardzie spotkali się na dolnośląskim 
konkursie „Mistrz Klawiatury”, który odbył się w MDK w Świdnicy. Gminę Dobromierz 
reprezentowali uczniowie Społecznego Ogniska Muzycznego działającego przy GOKSiR. Wśród 
nich znaleźli się: Bartosz Abramowicz, Mateusz Broda, Emilia Borkowska, Karolina Dyga, Jakub 
Subczak i Jakub Wójcik. Jury przyznawało tylko pierwsze miejsca oraz wyróżnienia. Te właśnie 
trafiły do dwóch naszych graczy – Mateusza Brody oraz Emilii Borkowskiej.  

15. 1 maja br. w Roztoce odbył się festyn majowy. Imprezę zorganizowali: Rada Sołecka, Ochotnicza 
Straż Pożarna oraz Koło Gospodyń Wiejskich.  

16. 2 maja br. na dobromierskim rynku odbyły się uroczystości z okazji Dnia Flagi przygotowane przez 
GOKSiR. Uroczystość otworzył Wójt Jerzy Ulbin, który w swoim przemówieniu przedstawił 
znaczenie tego dnia. Oprócz licznych występów artystycznych dzieci, na mieszkańców czekały inne 
atrakcje – kolorowe stoiska z pamiątkami i smakołykami, o które zadbały członkinie kół wiejskich. 
Majówkę zakończył wieczorny występ zespołu Mania Band.  

17. 4 maja br. z okazji Dnia Strażaka przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w 
Dobromierzu odwiedzili jednostkę OSP Dobromierz.  

18. 7 maja br. odbył się wojewódzki etap konkursu Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego. Drużyny w 
składzie: SP Gniewków – Miłosz Uhornicki, Natalia Paszko, Szymon Auguścik, opiekun Jacek 
Fajkiel; ZS Roztoka – Maciej Budzelewski, Jakub Matkowski, Tomasz Śliwiński, opiekun Justyna 
Wójtowicz, po sportowej, zaciętej rywalizacji zajęły III miejsca w swoich grupach. Zawodnicy 
otrzymali nagrody ufundowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu.  

19. 10 maja br. uczniowie Zespołu Szkół w Roztoce uczcili 66. rocznicę zakończenia II wojny 
światowej. Z tej okazji 9 maja br. zorganizowano uroczystą akademię, której gościem specjalnym 
była kombatantka II wojny światowej, mieszkanka Roztoki, pani Julia Kołosowska.  

20. 11 maja br. w Zespole Szkół w Roztoce odbyła się zbiórka krwi. Akcję przeprowadziło Regionalne 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. Łącznie zebrano 3,8 litrów krwi, którą 
oddało 9 osób. 

21. 11 maja br. Wójt Jerzy Ulbin podpisał Kartę Świdnicką - dokument, który ma na celu określenie 
właściwej roli samorządu terytorialnego w strukturze ustrojowej Państwa w oparciu o cztery 
podstawowe zasady: partycypacji, decentralizacji, samostanowienia i solidarności. Karta Świdnicka 
była jednym z wydarzeń w ramach odbywającego się w Świdnicy II Ogólnopolskiego Kongresu 
Regionów. 

22. 12 maja br. uczniowie wszystkich gminnych placówek wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Polska 
Biega”. W Roztoce na linii startu stanęło 140 zawodników i zawodniczek, którzy biegali w 7 
kategoriach. Wszyscy uczestnicy biegów otrzymali okolicznościowe dyplomy, a pierwsze trójki we 
wszystkich kategoriach okazałe medale.  

 


