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Informacja o pracy Wójta Gminy Dobromierz w okresie między sesjami 
(od 18 czerwca do 26 sierpnia 2011 r.) 

 
I. Wydano zarządzenia w sprawie: 

1. zmiany zarządzenia Nr 64/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 15 czerwca 2009 r.                   
w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Dobromierz. 

2. nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobromierz. 
3. wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy                   

Dobromierz.  
4. wprowadzenia instrukcji kasowej Urzędu Gminy Dobromierz.  
5. wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie 

Gminy Dobromierz.  
6. wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Gminy Dobromierz. 
7. ustalenia zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Dobromierz. 
8. powołania komisji ds. naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika 

Referatu Budownictwa i Rolnictwa.  
9. zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2011. 
10. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobromierz na lata 2011-2022. 
11. zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym dla 

głównego najemcy.  
12. zatwierdzenia nabywców lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym dla 

głównego najemcy.  
13. gospodarki majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie. 
14. powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka                        

w Gniewkowie.  
15. zatwierdzenia nabywców lokalu użytkowego, zbywanego w trybie bezprzetargowym dla 

głównego najemcy oraz działek przyległych.  
16. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na 

stopień nauczyciela mianowanego.  
17. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na 

stopień nauczyciela mianowanego.  
18. przeprowadzenia kontroli w szkołach Gminy Dobromierz pod względem przygotowania do 

rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012. 
19. zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2011. 
20. zasad i terminów przyjmowania wniosków do projektu budżetu na 2012 rok oraz zakresu                   

i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.  
21. powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania „Wymiana 

pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Czernicy”.  
 

II. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy uczestniczył w następujących spotkaniach: 
1. 1 lipca br. w Dusznikach Zdroju na dolnośląskiej inauguracji polskiej prezydencji w Unii 

Europejskiej. 
2. 1 lipca br. w Świdnicy na uroczystości otwarcia i poświęcenia przez Biskupa Świdnickiego 

Ignacego Deca nowej siedziby Poradni Rehabilitacji i Fizykoterapii.  
3. 6 lipca br. w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów na spotkaniu dotyczącym wyznaczenia 

drogi alternatywnej do wywozu kruszywa z kopalni w Gniewkowie i Czernicy.  
4. 14 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Świdnicy na spotkaniu, którego tematem była 

prezentacja założeń projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym 
kompleksowym wspomaganiu szkół”.  

5. 14 lipca br. na spotkaniu z nowo ustanowionymi proboszczami wszystkich parafii w naszej 
gminie.  

6. 15 lipca br. w siedzibie Urzędu Gminy Udanin na spotkaniu Zarządu LGD w sprawie 
udziału gmin partnerstwa w projekcie GOOD GOVERNANCE W SKALI MIKRO -
innowacyjnym systemie analizy jakości zadań publicznych realizowanych przez gminy 
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małe oraz weryfikacji przez Urząd Marszałkowski wniosków składanych przez 
beneficjentów w ramach naborów organizowanych przez LGD „Szlakiem Granitu”. 

7. 10 sierpnia br. w siedzibie Urzędu Gminy Udanin w posiedzeniu Zarządu LGD, którego 
głównymi tematami była informacja o złożonych wnioskach na działanie Odnowa i Rozwój 
Wsi oraz informacja o wynikach naboru na małe projekty. 

8. 23 sierpnia br. w Urzędzie Gminy Dobromierz na spotkaniu z sołtysami wszystkich 
miejscowości. Tematy, jakie podejmowali zebrani to: fundusz sołecki, aktualizacja strategii 
rozwoju gminy oraz przygotowania do Gminnych Dożynek.  

 
III. Wydarzenia: 

1. 18 czerwca br. w Gniewkowie odbył się piknik rodzinny, który przygotowała tamtejsza 
szkoła podstawowa.  

2. 18 czerwca br. na boisku w Gniewkowie odbył się II Profilaktyczny Turniej Piłki Nożnej 
Młodzików. Imprezę zorganizował Uczniowski Klub Sportowy Gniewków przy wsparciu 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Dobromierzu, Rady Sołeckiej i Ochotniczej Straży Pożarnej                      
w Gniewkowie. W turnieju udział wzięli: gospodarze UKS Gniewków, Zjednoczeni Żarów, 
Grom-Polboto Udanin oraz AKS Strzegom. 

3. 19 i 26 czerwca podczas mszy świętej mieszkańcy poszczególnych wsi uroczyście 
pożegnali księży z Roztoki, Gniewkowa i Dobromierza.  

4. 19 czerwca br. w Roztoce odbyła się impreza pn. „Lwowskie klimaty”. Gwiazdą wieczoru 
był zespół „Lewiniacy” z Lewina Brzeskiego. 

5. 22 czerwca br. we wszystkich placówkach Gminy Dobromierz odbyło się uroczyste 
zakończenie roku szkolnego. Uczniowie z rąk dyrektorów otrzymali świadectwa, zaś ci 
najzdolniejsi zostali wyróżnieni Nagrodą Wójta.  

6. 23 czerwca br. Koło Gospodyń Wiejskich w Dzierzkowie oraz Rada Sołecka już po raz 
drugi zaprosili mieszkańców na „Dzierzkowskie Wianki”.  

7. Na przełomie czerwca i lipca rozpoczęły się prace przy budowie chodników                         
w Dobromierzu. Przebudowywane są chodniki wzdłuż ulicy Kościuszki, fragment przy 
Placu Wolności i dalej wzdłuż ulicy Chrobrego, aż do skrzyżowania z Podgórną. Betonowe 
płyty w efekcie zastąpi kostka granitowa, a prace potrwają do października br. 

8. 4 lipca br. w Jaskulinie odbył się piknik rodzinny. O wszelkie atrakcje zadbał GOKSiR oraz 
tamtejsza rada sołecka.  

9. 5 lipca br. Gmina Dobromierz pozyskała dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego  
w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, przeznaczoną m. in. na 
zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi, poprzez remont świetlic i innych miejsc 
spotkań. Wójt Jerzy Ulbin otrzymane dofinansowanie w wysokości 35 tys. zł przeznaczy na 
remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w Czernicy, natomiast pozostałą część sfinansuje 
ze środków własnych gminy. 

10. 9 lipca br. odbyła się 5. runda zmagań w ramach I Turnieju Sołectw o Puchar Wójta Gminy 
Dobromierz, jaki zorganizowano w Borowie. W Wiejskich Integracjach po raz drugi 
zwyciężyła drużyna z Szymanowa.  

11. 12 lipca br. w sali GOKSiR odbyła się zbiórka krwi, którą zorganizowało Regionalne 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. Bezcennym darem przyszło się 
podzielić 21 mieszkańców naszej gminy. W sumie udało się zebrać ponad 9 litrów krwi. 

12. 13 lipca br. już po raz czwarty Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu 
podpisał umowę z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu na realizację 
Projektu systemowego „Szansa na przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Jego celem jest ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym oraz przywrócenie aktywności społecznej w środowisku. Projekt 
jest realizowany w okresie od 1 czerwca do 30 listopada 2011 r. Na jego realizację Gmina 
Dobromierz uzyskała dotację rozwojową w wysokości ponad 92 tys. zł. 

13. Od lipca br. na terenie Gminy Dobromierz Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego 
przeprowadzała prace porządkowe na drogach powiatowych leżących na terenie naszej 
gminy.  
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14. 18 lipca Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zorganizował Otwarty Turniej Piłki 
Nożnej Plażowej dwuosobowej.  

15. 22 lipca br. 50-osobowa grupa dzieci z terenu Gminy Dobromierz wyjechała na kolonię do 
Rewala.  

16. 23 lipca br. w Roztoce odbyła się 6. runda I Gminnego turnieju Sołectw o Puchar Wójta 
Gminy Dobromierz. W turnieju wystartowało 10 drużyn, które zmagały się w 5 
konkurencjach. Zwycięzcą turnieju okazali się gospodarze.  

17. 24 lipca br. w sali konferencyjnej Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy odbyła się 
uroczystość z okazji 92 rocznicy powstania Policji. W gali uczestniczyła przewodnicząca 
Rady Gminy Dobromierz Danuta Świerk. 

18. 25 lipca br. odbyły się drugie już zmagania w piłce plażowej, jakie podczas trwających 
wakacji przygotował Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu. 

19. 29-30 lipca br. od izolacji do relacji - pod takim hasłem odbyły się XIX Ogólnopolskie 
Spotkania Trzeźwościowe w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Licheniu.  

20. 30 lipca br. w Pietrzykowie odbył się Piknik Rodzinny, jaki przygotowała tamtejsza Rada 
Sołecka.  

21. 31 lipca br. 6 drużyn zmierzyło się w Turnieju Piki Nożnej o Puchar Lata, jaki 
zorganizowano w niedzielę na boiskach w Kłaczynie i Roztoce. Imprezę sportową 
przygotowali: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz kluby - Granit Roztoka               
i Nysa Kłaczyna.  

22. Z początkiem sierpnia rozpoczęła się budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego                    
w ramach programu Moje boisko – Orlik 2012, jakie powstanie w Roztoce. Prace wykonuje 
firma Bud-Ziem z Pszenna.  

23. 4 sierpnia br. na basenie w Dobromierzu GOKSiR zorganizował zawody pływackie dla 
wszystkich mieszkańców gminy.  

24. 6 sierpnia br. w Czernicy odbyła się 7. runda I Gminnego Turnieju o Puchar Wójta Gminy 
Dobromierz pod hasłem „Kolorowe jarmarki”. W zawodach wzięło udział 10 drużyn, które 
zmierzyły się w 5 konkurencjach. Ostatecznie zwycięzcą rundy okazała się drużyna                       
z Dzierzkowa. 

25. 8 sierpnia 10 zawodników zmierzyło się w Turnieju Tenisa Stołowego – kolejnej 
wakacyjnej imprezie sportowej, jaką przygotował Gminny Ośrodek Kultury, Sportu                        
i Rekreacji w Dobromierzu.  

26. 11 sierpnia 2011 r. w Urzędzie Gminy Dobromierz odbyło się postępowanie egzaminacyjne 
na wniosek Pani Krystyny Malinkiewicz - nauczyciela języka niemieckiego i bibliotekarza 
ze Szkoły Podstawowej w Dobromierzu oraz Pani Moniki Ostrówki – germanistki               
z Zespołu Szkół w Roztoce. Panie spełniły wszystkie warunki zgodne z rozporządzeniem 
Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego 
przez nauczycieli i uzyskały zaświadczenie komisji o zdaniu egzaminu. 

27. 12 sierpnia br. w Małym Przedszkolu w Dzierzkowie odbyło się zakończenie roku.  
28. 14 sierpnia br. w Szymanowie odbyła się 8. runda I Gminnego Turnieju Sołectw o Puchar 

Wójta Gminy Dobromierz. Zwycięzcą turnieju okazali się mieszkańcy Kłaczyny.  
29. Od 15 sierpnia przez dwa tygodnie grupa 12 dzieci z naszej gminy wypoczywała                        

w nadmorskiej miejscowości Pobierowo. Wypoczynek był finansowany przez Kuratorium 
Oświaty we Wrocławiu w ramach organizacji kolonii letnich dla dzieci zamieszkałych na 
terenach wiejskich o niskim dochodzie oraz mniejszymi szansami. To już trzecia forma 
wypoczynku skierowana do dzieci i młodzieży podczas tegorocznych wakacji.  

30. 23 sierpnia br. dobiegły końca prace z przebudową przepustu w Jaskulinie. Pracownicy 
Zakładu Obsługi Komunalnej wymienili starą nitkę i dołożyli drugą. Przepust 
przemurowano, umocniono obrzeża rowu i wyprofilowano. Inwestycja sprawi, że przy 
większych opadach deszczu przepływ będzie zachowany, co w konsekwencji wyeliminuje 
dotychczasowe podtopienia. 

 


