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 Projekt polega na 
indywidualizacji proce-
su nauczania w kontekście 
wdrażania nowej podstawy 
kształcenia ogólnego poprzez 
organizację zajęć dodatko-
wych dla uczniów klas I-III 
trzech szkół podstawowych z 
terenu gminy Dobromierz. 
 Zakres tematycz-
ny projektu został ustalony  
w oparciu o diagnozę potrzeb 
uczniów danej szkoły. Do-

datkowe nauczanie zostanie 
przeprowadzone w zakresie 
nauki czytania i pisania, logo-
pedii, matematyczno – przy-
rodniczym oraz korekty wad 
postawy. W ramach projektu 
uczniowie otrzymają także 
pomoce dydaktyczne na po-
szczególne zajęcia adekwat-
ne do ich potrzeb.

Katarzyna Szot
fot.: Stanisław Kałużny

90 tys. na edukację

Szanowni Państwo!

We wrześniu br. Gmina Dobromierz przystąpi do realizacji 
projektu „Edukacja przyszłością młodych” w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa 
z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektu 
już została podpisana i na ten cel otrzymamy 90 tys zł.

 Za nami 120 dni od wyborów 
samorządowych i powierzenia mi przez 
społeczność lokalną funkcji Wójta Gmi-
ny Dobromierz. Dzień po dniu skrupu-
latnie realizuję program przedstawiony 
Państwu przed wyborami, który spotkał 
się z tak olbrzymią akceptacją, co jasno 
pokazał osiągnięty przeze mnie wynik 
wyborczy, za co raz jeszcze dziękuję. 
 Podstawę każdej dziedziny ży-
cia społecznego stanowi właściwie pro-
wadzony dialog oraz właściwa diagnoza 
potrzeb. Tak jak deklarowałem nawią-
załem współpracę z przedstawicielami 
każdej miejscowości. Rozpoczęty cykl 
spotkań z sołtysami, radami sołeckimi, 

radnymi pokazał jak duże wyzwanie 
stanowią zgłaszane przez nich problemy  
i jak różnorodna jest ich specyfika. Posta-
ram się by na bieżąco lista realnych ocze-
kiwań ulegała zmniejszeniu, a potrzeby 
mieszkańców były właściwie zaspokaja-
ne. W tym krótkim czasie udało się już 
pozyskać dotacje m.in. na dokończenie 
remontu świetlicy wiejskiej w Roztoce, 
budowę Orlika, realizację projektu edu-
kacyjnego, kierowanego do uczniów kl. 
I-III ze wszystkich gminnych szkół pod-
stawowych. O środki zewnętrzne na ko-
lejny pakiet zadań sukcesywnie staramy 
się, składając wnioski oraz intensywnie 
pracujemy nad nowymi projektami dla 
gminy. 
 Zgodnie z obietnicą przedwy-
borczą uruchomiłem kampanię promo-
cyjną pod hasłem Gmina Dobromierz 
przyjazna inwestorom, dedykowaną do 
szerokiego grona odbiorców, zaintere-
sowanych uruchomieniem na naszym 
terenie działalności o różnym profilu. 
Podejmuję liczne działania by pobudzić 
rozwój gospodarczy, rozwinąć budow-
nictwo mieszkaniowe i pozyskać no-
wych mieszkańców. Jestem przekonany, 
że budowa zakładów produkcyjnych 
i usługowych, domów mieszkalnych 
to perspektywa nowych miejsc pra-
cy i znaczny wzrost dochodów gminy.  

 Sfera kulturalno-oświatowo już 
zyskuje nowe oblicze, nastawione nie na 
koncerty za duże pieniądze adresowane 
do wąskiego grona odbiorców, ale na in-
tegrację mieszkańców gminy przy dużym 
ich współudziale i przy znacznie niższym 
budżecie, ale z wykorzystaniem środków 
dotacyjnych.
 Na półmetku są już przygoto-
wania do sezonu wakacyjnego. Wkrótce 
ofertę kolonijną przedstawimy dzieciom 
i ich rodzicom, by mogli zaplanować te-
goroczny wypoczynek.
 Niestety trudności finansowe 
zastane w Zakładzie Obsługi Komunal-
nej w Dobromierzu nie napawają opty-
mizmem i wymuszają wdrożenie wielu 
niepopularnych decyzji, na które pośred-
nio wpływ ma zminimalizowany budżet 
Urzędu Pracy, który nie jest w stanie 
zaktywizować i opłacić bezrobotnych  
w takim wymiarze, jak choćby w ubie-
głym roku, co spowoduje, że liczba za-
trudnianych osób będzie nieco niższa. Nie-
zależnie od tego będziemy wdrażać takie 
rozwiązania, które zapewnią bezpieczny i 
stabilny rozwój gminy oraz umożliwią re-
alizację licznych zadań własnych.

Wójt Gminy Dobromierz
 Jerzy Ulbin
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Aktywizacja bezrobotnych

Będzie Orlik 

Aż o 75% są niższe w tym roku środki na aktywizację osób bez-
robotnych. Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy rozdysponuje  
jedynie 4.160.000,00 zł.

Baza sportowa Gminy Dobromierz jeszcze w tym roku wzbogaci się  
o kompleks sportowo - rekreacyjny w ramach programu „Moje 
boisko – Orlik 2012”. Nowoczesne boisko powstanie w Roztoce.

 Wobec ograniczonych 
środków ilość miejsc pracy przy-
padających na każdą gminę obli-
czono procentowo jako stosunek 
liczby osób bezrobotnych z tere-
nu danej gminy do ogólnej liczby 
osób bezrobotnych w powiecie 
świdnickim wg stanu na dzień 31 
grudnia 2010 r. 
 Dla Gminy Dobromierz 
przypadły zatem 4 miejsca pra-
cy w formie robót publicznych,  

22 miejsca w formie prac społecz-
nie użytecznych, 2 miejsca na or-
ganizację stażu i 7 w formie prac 
interwencyjnych. Nie mniej jednak  
w przypadku zmiany sytuacji fi-
nansowej PUP będziemy wystę-
pować o dodatkowe miejsca pracy 
dla osób bezrobotnych z terenu 
naszej gminy.

Mirosława Nakoneczna
fot.: Natalia Maliszewska

 W marcu do Urzędu Mar-
szałkowskiego został złożony 
wniosek na budowę dwóch bo-
isk: piłkarskiego o nawierzchni  
z trawy syntetycznej o wymiarach 
30m x 62m i wielofunkcyjnego do 
koszykówki i piłki siatkowej z na-
wierzchni poliuretanowej o wymia-
rach 19,1m x 32,1m. Powstanie też 
szatnia i sanitariaty. Kompleks bę-
dzie także ogrodzony i oświetlony 
– wszystko po to, by nasi najmłod-
si mieszkańcy mogli bezpiecznie 
uprawiać sport. Koszt inwestycji to 

ponad 1,1 mln zł, w tym dofinan-
sowanie ze środków Urzędu Mar-
szałkowskiego 333 tys. zł, zaś 470 
tys. zł z Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki. Pozostałą kwotę 300 tys. zł 
dołoży gmina.
 Orlik powstanie w Rozto-
ce przy ul. Sportowej na terenie 
obok boiska do piłki nożnej. Jego 
budowa zapewni nieograniczony 
dostęp do nowoczesnej infrastruk-
tury sportowej, gwarantując bardzo 
dobre warunki aktywnego uprawia-
nia sportu i rozwoju fizycznego. 

Obiekt będzie popularyzował ideę 
aktywnego stylu życia i przyczy-
ni się także do bezpiecznego i ak-
tywnego spędzania wolnego czasu 
dzieci i młodzieży. Kompleks bę-
dzie ogólnodostępny, a korzystanie 
nieodpłatne pod nadzorem trenera 
– animatora sportu. Na nowoczesne 
boisko mali sportowcy będą mogli 
ruszyć już pod koniec tego roku.

Katarzyna Szot

Teren, na którym powstanie Orlik Taki kompleks powstanie już jesienią



4 www.dobromierz.pl

Nasza Gmina

Dochody – wydatki, 
czyli realizacja budżetu 2010 roku pod lupą

Początek nowego roku, to zwykle czas do podsumowań poprzednich 12 miesięcy. W kwestii budżetu 
także. Jak zatem przedstawiały się wydatki i dochody Gminy Dobromierz w 2010 r.? Nie obeszło 
się bez małych „rewolucji” w budżecie, które podyktowane były zmianami dotacji i subwencji oraz 
wielkościami nakładów inwestycyjnych.

 Głównym czynnikiem zmniejszenia planu 
dochodów była zmiana planowanych do pozyskania 
w 2010 r. środków z Mechanizmu Finansowego Eu-
ropejskiego Obszaru Gospodarczego na zadanie pn. 
„Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglo-
meracji Dobromierz- Faza I”. Zaplanowane ponad  
6 mln zł zostały zmniejszone o przeszło 4 mln zł, 
czyli do wielkości faktycznie otrzymanych w ubie-
głym roku – 2.017.751,00zł. 
 Znaczący wpływ na realizację wydatków 
budżetowych miało rozdysponowanie nadwyżki bu-
dżetowej z lat ubiegłych w wysokości 556.565,00zł. 
Dzięki tym środkom możliwa była realizacja kil-
ku zadań. Wśród nich znalazły się m.in: zwięk-
szenie udziału własnego w remoncie świetlicy w 
Roztoce (70 tys. zł),  przekazanie środków w for-
mie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi 
Komunalnej w Dobromierzu na dopłatę do dostar-
czanej wody (ponad 241 tys. zł) i do czynszu re-
gulowanego (103 tys. zł). Zwiększono także plan 
wydatków na zimowe utrzymanie dróg (100 tys. 
zł), zmieniono sposób ogrzewania świetlicy wiej-
skiej w Dzierzkowie (30 tys. zł) oraz zaplanowano 
wydatki bieżące związane z działalnością punk-

tu przedszkolnego w Dzierzkowie (11,5 tys. zł).  
  
 Jak zatem przedstawia się wykonanie bu-
dżetu za 2010 r.? Dochody budżetowe zrealizowa-
ne zostały w wysokości ponad 15 mln zł, a wydatki  
w wysokości  przeszło 17 mln zł. Budżet zamknął 
się deficytem 2,6 mln zł przy planowanym 5,4 mln 
zł. 
 W minionym roku Gmina zaciągnęła kre-
dyt w wysokości 2,2 mln zł na kontynuację zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa systemu gospodarki 
ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza I”.  
Na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2009 roku prze-
kazano 50 tys. zł.  Wielkość zadłużenia Gminy na  
dzień 31.12.2010 r. to kwota 5, 2 mln zł.

 Po korekcie plan dochodów zrealizowano  
w 95,12%, zaś wydatki w 83,08%.  Z kolei plan wy-
datków majątkowych na poziomie 61,23% wynika 
z tego, że jednym ze źródeł finansowania inwestycji 
„Budowa sytemu gospodarki ściekowej dla aglome-
racji Dobromierz – Faza I” zaplanowany był kre-
dyt długoterminowy, którego w 2010 r. Gmina nie 
otrzymała. Kredyt w wysokości 2.750.000,00zł za-

ciągnięto dopiero w styczniu br.

Ponad połowa dochodów, to  
dochody własne

Dochody własne mają najwięk-
szy udział w dochodach gmi-
ny, ponieważ stanowią 53,33% 
otrzymanych dochodów ogó-
łem. Do nich zalicza się m.in. 
dochody z podatków: leśnego, 
rolnego, od nieruchomości i od 
środków transportowych. Naj-
większy procent wykonania w 
stosunku do planu na 2010 r. 
wykazuje podatek od środ-
ków transportowych (108,09%) 

$�����������������' ��������� ����

���������#�

$�������,������� �����	��& $��������

	��&

0

	��������

��

�89:8�; �6#5/1#��4��5� �6#���#�35�/1 /6���

��������%��7

'���	��������42	� �<��0��==�-�0 ���101��<0-�+ =1-,0

'���	��������2%���� ��+�����+-�� ��,,+�?��-+0 =<-<1

$;�<=>? ��#�3/#241��5 �5#261#4���21 41��4

���������%��7

'�����%������42	�� ���1�=��0<-�0 ���<���11+-<0 =?-<,

'�����%������2%����� ?�0,��1��-�� 1�<1���+,-�+ +�-�<

$;)?>�

@?)<)A8$;B

���	����C��D�����

.6#362#626��� .�#21�#55��5�

E�������2	�����4��2� %����3 ���4����%�������D- �4�����4�% �������&���������������������
���%�� ��������������������� �F������	���������������������=1-��>-���������%�����?<-�?>��
8������	�������������%�������2%����	��������������+�-�<>����������%� �-�4������������G������
.����������� � �����%�	�� � #$������ ��%���� ��������� � �	������� ���� � � ������	�� �&��������� �/�
�����()����������������������%���� �%��������-��%��� �����������������������%���������;����%���
�������	����01�����-�������	�2 ��3%�����%�	��������

F������	����������������������4�����������������1�0=<���?-�0��-�����������������	���
�1������,0-=<���-�	���%������=1-��>�������
H%���%������	��������������	������������������%�������3����%3���2	�7

��&�	����������������?�����0�0-10����%���1<-<<>���	������� �����
����%��7
���	��������2%�����������,,+�?��-+0���%����+-�=>���	������� ����
��H�����	���� �������,��=1�=+<-�����%����0-=<>���	������� ����
<�&�%�	���	���������������?�,�<00-<+���%����?-0,>���	������� ����
���



5www.dobromierz.pl

Nasza Gmina

i podatek leśny (99,42%). Nieco gor-
sza sytuacja przedstawia się w uzy-
skanych wpływach z podatku od nie-
ruchomości (87,57%), jak również  
w podatku rolnym (78,03%). Jak przed-
stawiają się zaległości podatkowe uka-
zuje tabela.

Podatek rolny. Przyczyną występu-
jącego zadłużenia od osób fizycznych 
jest  zaniechanie wpłat podatkowych 
przez stałą grupę podatników i brak 
uregulowań procesów własnościowych.  
W grupie podatników ze znacznymi za-
ległościami znajdują się tacy, z których nie można 
ściągnąć należności mimo przekazania ich komorni-
kowi (brak dochodów, nieściągalność), bądź nie ma 
postępowania spadkowego, a następcy prawni nie 
poczuwają się do odpowiedzialności za zaległości. 
Podatek od nieruchomości. Zaległości w podat-
ku od nieruchomości osób prawnych sukcesywnie 
spadają, a ich stan w kwocie 29.329,00zł odnosi się 
tylko do 1 przedsiębiorstwa. Zaległości od osób fi-
zycznych także mają tendencję spadkową i wynoszą 
183.665,80 zł. By wyegzekwować należne zadłuże-

nie  w 2010 roku wysłano 523 upomnienia i wysta-
wiono 88 tytułów wykonawczych. 
Podatek leśny. Zadłużenia w podatku leśnym od 
osób prawnych na dzień 31.12.2010 r. nie odnoto-
wano, natomiast zadłużenie od osób fizycznych wy-
nosi 439,13 zł.
Podatek od środków transportowych. Oso-
by prawne opłacają podatek od środków trans-
portowych terminowo. Niestety inaczej jest  
u osób fizycznych, gdzie zadłużenie wyno-
si 23.028,20 zł. By wyegzekwować zadłuże-
nie w 2010 roku wysłano 71 upomnień. W ślad 
za nimi wystawiono 11 tytułów wykonawczych.  

   

DOCHODY BUDŻETOWE 
 

Plan dochodów na 2010 rok założono na poziomie 15.793.118,07zł, 
a wykonano w kwocie 15.022.047,93 zł, co stanowi 95,12% planu. 

Struktura dochodów uzyskanych w  2010 r. przedstawia się następująco: 

 

1.Dochody własne     8.011.707,57zł   tj. 53,33% dochodów ogółem  

  w tym: 

 dochody majątkowe     2.446.810,67zł   tj. 16,29% dochodów ogółem 

2.Subwencja ogólna   4.195.963,00zł  tj. 27,93% dochodów ogółem 
3.Dotacje celowe        2.814.377,36zł  tj. 18,74% dochodów ogółem  
    

 

 

 
 

 

 

  

 

 

Struktura dochodów Gminy Dobromierz                                       
za 2010 r. 

53,33% 

27,93% 

18,74% 

Dochody własne 

Subwencja ogólna 

Dotacje celowe z 
budżetu państwa 
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U komornika pozostają w dalszym ciągu tytuły wy-
konawcze 5 podatników.
 W skład dochodów własnych wchodzą tak-
że wpływy z opłat (m.in.: skarbowych, targowych, 
eksploatacyjnych), które w ubiegłym roku wyniosły  
blisko 480 tys. zł. Przeszło 80 tys. zł zasiliło budżet 
gminy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż al-
koholu. Dochody z majątku gminy wyniosły ponad 
122 tys. zł, zaś w ramach tzw. pozostałych dochodów 
(m.in.: odsetki od nieterminowo przekazywanych 
należności, wpływy z usług, spadki, rekompensaty) 
do budżetu trafiło blisko 678 tys. zł.
 Znaczne dochody stanowią też dotacje, które 
pozyskała gmina.

Ponad 17,5 mln zł wydatków

 W planie budżetu gminy po zmianach na 
2010 rok po stronie wydatków przyjęto kwotę  
21.249.683,07 zł, a wydat-
kowano 17.653.820,63 zł, 
co stanowi 83,08% planu 
rocznego. Wydatki bieżą-
ce wykonano w kwocie 
12.301.556,37 zł (98,34% 
planu), a wydatki majątkowe 
w kwocie 5.352.264,26 zł 
(61,23% realizacji planu).

 Przy wydatkach war-
to „zatrzymać” się w dzia-
le oświata i wychowanie.  
W ubiegłym roku Gmina 
Dobromierz przeznaczyła 

blisko 195 tys. zł na dowożenie uczniów do szkół, 
na przedszkola przeznaczono 9 tys. zł, zaś 6,5 tys. 
zł kosztowało doskonalenie i dokształcenie nauczy-
cieli. W  placówkach oświatowych na terenie Gminy 
Dobromierz kształci się 460 dzieci (bez klas „0”),  
z tego w szkołach podstawowych 302, a w gimna-
zjum 158 (stan na rok szkolny 2010/2011). Co roku 
środki na jednego ucznia zwiększają się, mimo że 
samych uczniów ubywa. 

 Porównując do analogicznego okresu 2009 
roku koszt  utrzymania 1 ucznia ma tendencję wzro-
stową (wzrost o 7,57%). Wpływ na wzrost kosztów 
mają wypłaty jednorazowych dodatków uzupełnia-
jących, ustawowe podwyżki wynagrodzeń nauczy-
cieli oraz  awans zawodowy nauczycieli. Znaczący 
wzrost kosztów utrzymania to również coraz wyższa 

cena opału (2 szkoły ogrze-
wane są olejem opałowym,  
1 gazem propan-butan, wzrost 
stawek za energię elektryczną 
oraz coraz wyższe ceny środ-
ków czystości czy artykułów 
biurowych. Z roku na rok 
znaczące zmniejszenie licz-
by uczniów w szkołach jest 
również istotnym czynnikiem 
wzrostu kosztów jednostko-
wych. 

 Przy wydatkach na uwagę za-
sługuje Zakład Obsługi Ko-
munalnej w Dobromierzu. 

Niestety, jednostka ta generuje znaczne koszty, jakie 
ponosi budżet gminy. Przychody zakładu w 2010 r. 
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Chcielibyśmy pisać tylko o sa-
mych dobrych wydarzeniach  
z życia naszej gminy, ale fakt, że 
w naszej trosce jest dobro miesz-
kańców i dbanie o ich miejsce 
zamieszkania, niestety zmusza 
nas do sygnalizowania także i 
tych mniej przyjemnych faktów.  

 Problem zaśmiecania gmi-
ny, bo o nim mowa, trwa już od 
dłuższego czasu. Okoliczne rowy 
i lasy zasypywane są odpadami 
i po ich zawartości nie trudno 
stwierdzić, że w dużej mierze są 
to „domowe” śmieci. Wniosek? 
Aż 26,17% gospodarstw naszej 

gminy nie ma podpisanej umowy 
na wywóz odpadów i nieczysto-
ści. By zatem się ich pozbyć, lu-
dzie wyrzucają je gdzie popadnie.
 Każde gospodarstwo do-
mowe ma obowiązek podpisania 
umowy z firmą świadczącą usłu-
gi w zakresie wywozu odpadów. 
Stanowi o tym uchwała w sprawie 
utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Dobromierz, 
która mówi: Właściciel nierucho-
mości obowiązany jest do zawar-
cia umowy na odbieranie odpadów 
komunalnych z przedsiębiorcą, 
który ma zezwolenie Wójta Gminy 
Dobromierz z częstotliwością za-
pobiegającą przepełnieniu pojem-
ników.
 Chcemy ukrócić widok 
wciąż zaśmiecanej gminy, dlatego 
apelujemy o uczciwość i rozsądek. 
Dbajmy o czystość w miejscu,  
w którym żyjemy na co dzień!

tekst i fot.: Natalia Maliszewska

wyniosły 3.546.840,46 
zł i stanowiły 73,97% 
realizacji planu. Głów-
nym źródłem przycho-
dów są:  
1.czynsze za lokale 
mieszkalne i pomiesz-
czenia gospodarcze 
oraz lokale użytkowe;
2. dzierżawy ogród-
ków przydomowych;
3. wpływy z usług, m.in. opłaty za wodę i  zdania 
zlecone przez gminę
4. odsetki;
5. wpływy z różnych dochodów;
6. dotacja przedmiotowa z budżetu gminy.
Koszty Zakładu to kwota  3.798.371,26 zł, któ-
ra stanowi 79,38% realizacji planu.  Stan środ-
ków obrotowych na dzień 31.12.2010 r. wynosił 
-209.776,29 zł, natomiast na początek roku 2009  
wynosił +41.754,51 zł. 

 Podsumowując wykonanie budżetu Gminy 
Dobromierz w 2010 roku należy zwrócić uwagę na 
zadłużenie, które na dzień 31.12.2010 r. wynosiło 
5.262.500,00zł, w tym:
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW  - 162.500,00 zł, 
kredyt zaciągnięty w PKO BP – 5.100.000,00 zł.

Barbara Zapała

Brudna sprawa
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Czwarte koło

Cały kwartał 
na sportowo

Po Roztoce, Szymanowie i Dzierzkowie 
przyszedł czas na Gniewków, którego mieszkan-
ki postanowiły także zawiązać Koło Gospodyń 
Wiejskich. To już czwarte Koło w naszej gminie.

W pierwszych miesiącach nowego 
roku Gminny Ośrodek Kultury, Spor-
tu i Rekreacji miał pełne ręce roboty, 
a i nasi mieszkańcy nie mieli powodu do 
narzekań na brak sportowych atrakcji. 
Można śmiało stwierdzić, że życie kul-
turalno-sportowe w Gminie Dobromierz 
kwitnie.

 Formalnie Koło powołano podczas zebra-
nia wiejskiego 17 marca br. W jego skład weszło 
20 pań, a podczas zebrania wybrano zarząd oraz 
zatwierdzono wewnętrzny regulamin. Przewod-
niczącą Koła została Jolanta Kowalska, zastępcą 
Monika Tyszkowska, sekretarzem Otylia Sieczka, 
zaś funkcję skarbnika powierzono Grażynie Kwiat-
kowskiej.
 Koła Gospodyń Wiejskich tworzą kobiety 
aktywne i kreatywne, którym nie jest obojętne życie 
wsi. Swoją aktywnością i pomysłowością już mogły 
się wykazać podczas zajęć plastycznych prowadzo-
nych przez Małgorzatę Klimas z GOKSiR. Praca na 
nich zaowocowała pięknymi stroikami wielkanocny-

mi, pisankami i palmami. Jeśli tak wyglądają początki 
istnienia koła, to w takim razie z niecierpliwością cze-
kamy na kolejne efekty. Gniewkowiankom oraz człon-
kiniom pozostałych kół życzymy powodzenia!

Natalia Maliszewska
fot.: GOKSiR

 W styczniu zorganizowano 
Gminny Turniej Tenisa Stołowego Szkół 
Podstawowych, Turniej Piłki Nożnej Ju-
niorów i Seniorów, czy też Turniej Piłki 
Nożnej Halowej. Nie samym sportem 
jednak człowiek żyje i jak na karnawał 
przystało, nie mogło obejść się bez za-
bawy. Licznie zgromadzeni mieszkańcy 
gminy doskonale się bawili w takt muzy-
ki zespołu Sąsiedzi.
 W lutym GOKSiR także nie 
próżnował, a nasi najmłodsi mieszkań-
cy sprawdzili swoje umiejętności spor-
towe podczas Gminnego Turnieju Piłki 
Nożnej Halowej Szkół Podstawowych 

oraz Turnieju Piłki Nożnej Trampka-
rzy. Druga połowa miesiąca to czas fe-
rii zimowych. I tu nie pozwolono, by 
uczniowie narzekali na nudę. GOKSiR 
przygotował bogaty wachlarz różnorod-
nych zajęć. Początek przerwy między 
semestrami zainaugurował bal walen-
tynkowy dla dzieci. W klubokawiarni 
„U Dobromira” nie zabrakło zabaw, 
konkursów i miłosnych wróżb. Kolejne 
dni to zawody sportowe w piłce nożnej, 
halowej, tenisie stołowym, siatków-
ce oraz Gminny Turniej Bilarda. Czas 
wypełniły również spotkania podczas 
Twórczego Czytania prowadzone w fi-
liach bibliotecznych, podczas których 
dzieci przeniosły się w świat bajek. Pro-
wadzono także Bajkowy poranek – klub 
mini kinomana, gry i zabawy stolikowe, 
a w godzinach wieczornych Młodzieżo-
wy Klub Kinomana. Miłośnicy kredek 
i farb również znaleźli coś dla siebie. 
Był i wyjazd na lodowisko do Świdni-
cy, gdzie pod okiem instruktora dzieci 
uczyły się jeździć na łyżwach. Ferie 
zakończyły się przedstawieniem w wy-
konaniu aktorów z krakowskiego Teatru 

Profilaktyki „Maska”. Spektakl „Ma-
giczny klucz i zaczarowany las” zgro-
madził w sali widowiskowej pokaźną 
liczbę małych widzów.
 GOKSiR wzbogacił także swoją 
ofertę zajęć i wyszedł naprzeciw miłośni-
kom tańca, śpiewu i teatru. Od końca lu-
tego działa bowiem sekcja tańca dla dzie-
ci i młodzieży oraz wokalno – teatralna.
 Nie zapomniano także o świę-
cie pań. To właśnie z okazji Dnia Kobiet 
w każdej ze świetlic zorganizowano dla 
mieszkanek spotkanie przy ciastku i ka-
wie. Wszystko po to, by żadna z pań nie 
poczuła się w tym dniu niedoceniona. 
Nigdzie nie zabrakło kwiatów, życzeń, 
muzyki i tańca.
 Konkursem „Pani wiosna pięk-
nie stroi Gminę Dobromierz” powitano 
tak długo wyczekiwaną porę roku. Cykl 
swoich spotkań miały także panie z Kół 
Gospodyń Wiejskich, podczas których 
przygotowywały się do świąt wielkanoc-
nych, wykonując dekoracje, stroiki i pal-
my.

GOKSiR
fot.: Stanisław Kałużny
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 Starania pracowników socjalnych, zostały docenione już 
w marcu. Wojewoda Dolnośląski przyznał Gminie Dobromierz do-
tację na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywia-
nia” w kwocie 68 000 zł, która w porównaniu do roku ubiegłego jest 
wyższa o 32 000 zł. Otrzymane środki finansowe pokryją koszty 
posiłków dla 120 uczniów, a także zakup żywności dla 150 rodzin. 
 Pozytywną ocenę formalną uzyskał również wniosek  
o dofinansowanie w bieżącym roku realizacji projektu systemowe-
go „Szansa na przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego założeniem jest inte-
gracja  zawodowa i społeczna oraz zwiększenie aktywności zawo-
dowej osób bezrobotnych i niepełnosprawnych, korzystających  ze 
świadczeń pomocy społecznej. W projekcie uczestniczyć będzie 10 
osób, które w okresie od 1 czerwca do 30 listopada br. odbędą mię-
dzy innymi  szkolenia  podnoszące kwalifikacje zawodowe i kurs 
prawa jazdy. Złożony wniosek przewiduje uzyskanie przez gminę 
dotacji rozwojowej w wysokości 102 856 zł.  
Już tylko niespełna trzy miesiące dzielą nas od wakacji, dlatego 

Ośrodek Pomocy Społecznej kończy przygotowanie dokumentacji 
w sprawie wyboru organizatora tegorocznych kolonii nad morzem. 
Tym razem planujemy wypoczynek w miejscowości położonej  
w województwie zachodniopomorskim dla 50 dzieci. Mniejsza niż 
w ubiegłym roku liczba uczestników tej kolonii nie oznacza ograni-
czenia dostępności dla tej formy. Przeciwnie, w ofercie wakacyjnej  
dla naszych dzieci proponujemy dodatkowo bezpłatne 14-dniowe 
kolonie nad morzem fundowane przez Kuratorium Oświaty we 
Wrocławiu. Wnioski w tej sprawie zostały już złożone dla 31 dzieci 
w wieku 7-16 lat. Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjali-
stów naszej gminy preferujących aktywny wypoczynek, polecamy 
obóz wędrowny organizowany przez Szkołę Podstawową w Gniew-
kowie. Z tej formy wypoczynku może skorzystać 20 osób.  Szcze-
gółowe informacje o poszczególnych wyjazdach będą umieszczane 
w szkołach i na stronie internetowej gminy.
 Obecnie przed ekipą GOPS-u święta wielkanocne. Z tej 
okazji każda rodzina korzystająca z pomocy finansowej tut. ośrod-
ka otrzyma dodatkowo paczkę żywnościową, a w niej: żurek, jaj-
ka, majonez, szynkę. Dzięki ostatnio podpisanej umowie z Caritas 
Diecezji Świdnickiej i Parafią Dobromierz, paczki żywnościowe 
zostaną dodatkowo wzbogacone o produkty spożywcze pozyskane 
z Agencji Rynku Rolnego w ramach programu unijnego PEAD. 

Anna Kłys
fot.: GOPS

Gorący okres w GOPS-ie

Iskra rusza do boju

Pierwszy kwartał 2011 roku, to okres wzmożonej pracy  
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobromierzu. 
Oprócz bieżącej działalności trwały także przygotowania do-
kumentacji o pozyskanie różnych form dotacji na realizację 
zadań. Efekty już są.

Ruszył już 6 klub sportowy w naszej gminie i wszystko wskazuje na to, że w sporcie 
będzie gorąco – o wysoką temperaturę na boisku i trybunach zadba klub „Iskra”.

 Inicjatywa rodziców oraz duże 
zainteresowanie dzieci sprawiły, że przy 
Szkole Podstawowej w Dobromierzu po-
wstał nowy klub sportowy – UKS „Iskra” 
Dobromierz. Klub w swoich założeniach 
nastawiony jest przede wszystkim na 
rozwój takich dyscyplin, jak: siatkówka, 
halówka, tenis stołowy i lekkoatletyka. 
Wszystko po to, by propagować rozwój 
kultury fizycznej wśród dzieci i młodzie-
ży przez kształtowanie pozytywnych cech 
charakteru i osobowości, a także  stwarza-
nie utalentowanym osobom możliwości 
osiągnięcia mistrzostwa sportowego.
 Obecnie UKS „Iskra” swoją 
działalność opiera na współpracy z Gmi-
ną Dobromierz, od której w br. pozyskała 

dotację w wysokości 2 tys. zł. Zawodni-
cy Iskry trenować będą w hali sportowej 
Szkoły Podstawowej w Dobromierzu. 
 Tym, którzy nie wiedzą przypo-
minamy, że Iskra, to nie jedyny klub w na-
szej gminie, który na popularyzację sportu 
otrzymał dotację od wójta Jerzego Ulbina. 
W wyniku przeprowadzonego konkur-
su ofert na realizację zadań publicznych  
z zakresu kultury fizycznej i sportu dofinan-
sowanie otrzymały także LKS “Płomień” 
Dobromierz i LKS “Nysa” Kłaczyna (po 
12,5 tys. zł), LKS “Granit” Roztoka (24 
tys. zł), UKS “Gniewków” (4 tys. zł) oraz 
UKS bieganie.pl - ZS Roztoka (3 tys. zł). 
      Katarzyna Szot

fot.: UKS Iskra
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 Podjęto ponad 40 uchwał  
z zakresu finansów publicznych, po-
datków i opłat lokalnych, spraw mająt-
kowych. Gruntownej analizie poddano 
stan bezpieczeństwa publicznego, prze-
ciwpożarowego i przeciwpowodziowe-
go na terenie gminy. Do pracy ruszyły 
także komisje Rady. Komisja Budżeto-
wa spotkała się 6 razy, Komisja Socjal-
na 5, Komisja Rolnictwa 3, zaś Komi-
sja Rewizyjna 2. 
 Obecnie trwają prace nad 
rozpatrzeniem sprawozdania z wy-
konania budżetu gminy za 2010 r. 
Nie mniej jednak z uwagi na nowo 
obowiązujące terminy, procedura za-
równo rozpatrzenia sprawozdania  
z wykonania budżetu, jak i sprawoz-
dania finansowego dobiegnie końca w 
czerwcu br.
 Większość składu Rady to oso-
by które po raz pierwszy pełnią mandat 
radnego, dlatego bardzo chętnie korzy-
stają z każdej formy szkolenia. Takie 
szkolenie odbyło się dla wszystkich 
radnych w styczniu w siedzibie Urzędu, 
natomiast przewodnicząca rady i prze-
wodniczący komisji korzystali również 
ze szkoleń wyjazdowych organizowa-
nych przez wyspecjalizowane firmy. 
Radni bardzo aktywnie uczestniczyli w 
zebraniach wiejskich, podczas których 
mieszkańcy wybierali sołtysów. Była to 
bardzo dobra okazja do poznania pro-
blemów każdej miejscowości, bo prze-
cież naczelną rolą radnego jest pomoc 
w rozwiązywaniu trudnych spraw, a 
tych, jak Państwo wiecie, jest niemało.
 Wielkim wyzwaniem dla Rady 

Gminy obecnej kadencji jest konsolida-
cja naszych mieszkańców, budowanie 
dobrych stosunków międzyludzkich, 
dlatego chcemy spotykać się nie tylko 
na zebraniach wiejskich, ale także na 
tych o charakterze okolicznościowym, 
stąd zaangażowanie radnych w organi-
zację spotkań opłatkowych i noworocz-
nych w wielu naszych wsiach, czy też 
w organizację Dnia Kobiet. Spotkania 
te zainicjowane przez radnych, sołty-
sów i członków rad sołeckich cieszy-
ły się ogromnym powodzeniem. Po-
nadto przygotowanie harmonogramu 
imprez w bieżącym roku, o które za-
dba Gminny Ośrodek Kultury, Sportu  
i Rekreacji w Dobromierzu nie obeszło 
się bez wkładu radnych – tu Komisja 
Socjalna wykazała się dużym zaanga-
żowaniem przy współtworzeniu kalen-
darza imprez.

Danuta Świerk
fot. Stanisław Kałużny

 Na terenie naszej gminy  
w dniach od 3 do 20 lutego br. odbyły 
się wybory sołtysów gminnych miej-
scowości. W 6 z nich wybrano no-
wych szefów wsi. A oto nasi sołtysi:

Pietrzyków – Zbigniew Matkowski
Jugowa - Czesław Koza
Czernica - Justyna Woźniakiewicz
Jaskulin - Teodor Balok
Gniewków - Paweł Kwiatkowski
Dzierzków - Elżbieta Grymuza
Bronów - Stefan Kucharek
Kłaczyna - Urszula Gut
Borów - Danuta Radoń
Dobromierz - Elżbieta Bucka
Szymanów - Jan Paszkowski
Roztoka - Karol Czajkowski

Renata Jędrzejczyk

Aktywny początek kadencji
Od wyboru nowej Rady Gminy Dobromierz mija już blisko  
4 miesiące. Przez ten czas 7-krotnie radni spotykali się na sesjach 
zwoływanych przez przewodniczącą Rady. 
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O strażakach, zmianach w ich władzach 
oraz działaniach ratowniczych 

I kwartał 2011 roku to okres spra-
wozdawczo-wyborczy w jednostkach 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Na 
zebraniach rozliczano stare władze 
i wybierano nowe. Czy szykują się 
zmiany?

 Obradom przysłuchiwali się 
przedstawiciele władz gminnych. Sze-
fami jednostek wybrani zostali:
OSP Dobromierz:
Prezes – Łukasz Gajek
Naczelnik – Wojciech Tarka
OSP Roztoka:
Prezes – Krzysztof Piwko
Naczelnik – Marian Bukało
OSP Gniewków:
Prezes – Paweł Kwiatkowski 
Naczelnik – Janusz Zawadzki    
OSP Kłaczyna:
Prezes – Marian Chryplewicz
Naczelnik – Czesław Suchojad. 
Wybory władz gminnych odbędą się  
w II kwartale br. 
 Omawiany okres to także 
wzmożone działania ratownicze stra-
żaków, którzy m.in. gasili pożary, ra-
towali poszkodowanych w wypadkach 
drogowych oraz ćwiczyli i szlifowali 
swoje umiejętności. Do akcji ratowni-

czych i ćwiczeń wyjeżdżały dwie jed-
nostki: Dobromierz i Roztoka łącznie 
36 razy.  Najwięcej do pożarów nie-
użytków rolnych. Zdarzył się też jeden 
alarm fałszywy. 

 Ponadto, strażacy z Dobro-
mierza i Gniewkowa szkolili się  
w Komendzie Powiatowej PSP 
w Świdnicy w zakresie kierowca-kon-
serwator.  Ponieważ rozpoczęła się 
wiosna, podnośnik z OSP Dobromierz 
często pomagał przy porządkowaniu  
i pielęgnacji gminnego drzewostanu. 
 Wspomnijmy także o piątej już 
edycji turnieju „Młodzież zapobiega 
pożarom”, w którym jak co roku nasi 
uczniowie pokazali, że wiedza prze-
ciwpożarowa nie jest im obca.  Turniej 
zorganizował Zarząd Oddziału Gmin-
nego OSP Dobromierz i Szkoła Podsta-
wowa w Gniewkowie. Uczestnicy pi-
sali testy, odpowiadali na pytania oraz 
praktycznie pokazywali, jak udzielić 
pierwszej pomocy w przypadku za-
grożenia zdrowia lub życia. I miejsce 
zajęła uczennica klasy VI – Anna Se-
kretarska ze SP w Gniewkowie. Na ko-

lejnych miejscach uplasowali się: Ad-
rian Grabowiec, Maciej Cygal, Dawid 
Błaszczak, Szymon Ślązak, Damian 
Haglauer. Wszyscy laureaci otrzyma-
li dyplomy, cenne nagrody książkowe 

i upominki z rąk Wójta Gminy Jerze-
go Ulbina. Anna Sekretarska  i Jakub 
Zawadzki 24 marca br. w Świdnicy  
reprezentowali szkoły z Gminy Do-
bromierz na szczeblu powiatowym,  
na którym zajęli odpowiednio w swo-
ich grupach II i IV  miejsce. 

Władysław Żołądek

fot.: Stanisław Kałużny fot.: OSP Dobromierz
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Dzięki przychylności 
wójta Jerzego Ulbi-
na oraz radnych koszt 

szczepienia w całości 
zostanie pokryty z bu-
dżetu gminy. Pierwsza 
dawka szczepionki zo-
stała podana dziewczyn-
kom 13 kwietnia br. 
w Ośrodkach Zdrowia  
w Dobromierzu i Rozto-
ce. Kolejne szczepienia 
zaplanowano na czer-
wiec i wrzesień.

tekst i fot.: Katarzyna Szot

Rynek nieruchomości 
ruszył

Stypendia i zasiłki szkolne 2010/2011

W porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyła się liczba 
złożonych wniosków o sprzedaż nieruchomości gmin-
nych. Rynek nieruchomości ożywił się i mamy nadzie-
ję, że na tym nie koniec.

 Od stycznia do mar-
ca 2011 roku aktem nota-
rialnym sprzedano 1 lokal 
mieszkalny, dwa wnioski są 
w trakcie realizacji. Nowych, 
jakie wpłynęły w I kwartale 
br. do Urzędu Gminy jest 
łącznie 11, w tym 7 o sprze-
daż lokali mieszkalnych, o 
których wykup zwrócili się 
najemcy. Na sprzedaż grun-

tów złożono 3 wnioski, na 
sprzedaż lokali użytkowych 
1 wniosek.
 Biorąc pod uwagę 
ilość dotychczas złożonych 
wniosków zainteresowanie 
wykupem zajmowanych  lo-
kali zwiększyło się.

 Lilianna Błyskosz
fot.: Stanisław Kałużny

 We wrześniu 2010 r. do 
Urzędu Gminy Dobromierz wpły-
nęło 118 wniosków na stypendia 
szkolne, z których 11 rozpatrzono 
odmownie ze względu na przekro-
czenie kwoty 351,00 zł na osobę 
w rodzinie. W jednym przypadku 
umorzono postępowanie, ponie-
waż nastąpił zgon ucznia. Na za-
siłki szkolne wpłynęło 6 wniosków 
i wszystkie zostały rozpatrzone 
pozytywnie. Zasiłki szkolne zo-

stały wypłacone w maksymalnej 
wysokości tj. w kwocie 455,00 zł. 
I transza stypendium szkolnego zo-
stała wypłacona 10 grudnia 2010 r. 
Na stypendia i zasiłki szkolne 
przeznaczono 70.888,00 zł, z cze-
go z budżetu państwa 47.760,00 zł 
(80%) oraz z budżetu gminy 
23.128,00 zł (20%). Stypendium 
otrzymało 106 uczniów, a zasił-
ki szkolne 6 uczniów. Stypendium 
zostało wypłacone jednorazowo  
w kwocie 643,00 zł na osobę.
 W latach 2009/2010 naj-
wyższe wypłacone stypendium wy-
niosło 432,56 zł.   
 II transza stypendium szkol-
nego zostanie wypłacona w maju br. 

Janina Bojarska
fot.: Stanisław Kałużny

V tura rozpoczęta
Po raz piąty Gmina Dobro-
mierz przystąpiła do akcji 
profilaktycznej szczepienia 
jedenastolatek przeciwko 
wirusowi HPV, będącego 
przyczyną powstawania 
raka szyjki macicy. W tym 
roku programem zostanie 
objętych 26 dziewczynek  
z rocznika 2000.
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Roczek Małego Przedszkola

Są pieniądze
Szefowie gmin z terenu powi-
atu świdnickiego, wałbrzyskiego 
i dzierżoniowskiego uroczyście pod-
pisali umowy w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-
2013. W spotkaniu, które odbyło się 
w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica 
21 marca br. uczestniczył także wójt 
Jerzy Ulbin.

Dokładnie rok temu próg Małego Przedszkola w Dzierzkowie przekroczyli nasi mali mieszkańcy  trzy, cztero- i pięciolatki. 
Wówczas nieco przestraszone w obawie przed nieznanym miejscem. Dziś, po 12 miesiącach funkcjonowania pierwszego przed-
szkola w naszej gminie, miejsce to tętni życiem, a dla maluchów stało się drugim domem, do którego wciąż chce się wracać.

 Przypomnijmy, że w ramach 
PROW Gmina Dobromierz otrzyma-
ła blisko 412 tys. zł na modernizację 
świetlicy wiejskiej w Roztoce. Na 
okres zimowy remont został prze-

rwany, ale już niebawem ruszą prace 
wykończeniowe wewnętrzne i roboty 
instalacyjne w zakresie wodnokanali-
zacyjnym, elektrycznym i CO.
 W całym woj. dolnośląskim 
do programu zakwalifi kowano 165 
projektów dolnośląskich samorządów 
i instytucji na kwotę 50 777 680 zł. 

W spotkaniu, oprócz szefów gmin, 
uczestniczył  także gość specjalny - 
członek zarządu Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Dolnośląskiego 
Włodzimierz Chlebosz.

Natalia Maliszewska

rwany, ale już niebawem ruszą prace W spotkaniu, oprócz szefów gmin, 
fot.: Wiktor Bąkiewicz / swidniczka.com fot.: Stanisław Kałużny

 Można by rzec, że powstanie 
przedszkola było swoistym prezentem dla 
dzieci. Te, nie pozostając dłużne, z okazji ta-
kiej rocznicy postanowiły zaprosić rodziców 
i władze Gminy Dobromierz na specjalną 
uroczystość.
 Przedszkole 13 kwietnia br. 
pękało w szwach. By obejrzeć wyjąt-
kowe przedstawienie przybyli: wójt Je-
rzy Ulbin, przewodnicząca rady Danuta 
Świerk, sekretarz Monika Borysewicz, 
Magdalena Szczerbień z Fundacji Edu-
kacji Przedszkolnej we Wrocławiu, radny 
Andrzej Błaszczak, sołtys Elżbieta Gry-
muza, przewodnicząca Koła Gospodyń 
Wiejskich Lilianna Drzał, mieszkańcy, 
a przede wszystkim licznie z gromadzeni 
rodzice i dziadkowie. Wnętrze przedszkola 

stroiły piękne dekoracje wiosenne, które od 
kilku dni współtworzyli rodzice. Ich zaan-
gażowanie w jak najlepsze przygotowanie 
uroczystości było widać na każdym kroku.
 Uroczystość rozpoczęło przed-
stawienie artystyczne w wykonaniu ma-
luchów. Wiosenna tematyka wierszyków i 
piosenek nastroiła radośnie całą widownię, 
a ogromny wkład dzieci w tak staranne 
przygotowanie przedstawienia, co chwila 
nagradzano gromkimi brawami. Pokaza-
na następnie prezentacja multimedialna, 
która skrupulatnie przedstawiła rozwój 
Małego Przedszkola – od pierwszych dni, 
po wiele uroczystości, jakie są już na kon-
cie placówki. Radosne zdjęcia, wesołe 
wspomnienia, okazały się być tak wzru-
szające dla rodziców, że ci nie kryli łez. 

 Kolejny punkt uroczystości 
przebiegł nie tylko radośnie, ale i słodko, 
a to za sprawą tortu, jaki podarował ma-
luchom wójt Jerzy Ulbin. Na torcie nie 
mogło zabraknąć świeczki, którą wspól-
nie zdmuchnęły przedszkolaki. Słodkim 
poczęstunkiem raczyli się wszyscy goście. 
 Ten, kto w powodzenie istnienia 
Małego Przedszkola wątpił, dziś z pewno-
ścią w tej kwestii sceptykiem już nie jest. 
Funkcjonowanie placówki okazało się być 
bardzo potrzebne dzieciom i ich rodzicom. 
Robimy więc wszystko, by takie miejsca 
powstały również w Roztoce i Dobromie-
rzu.

Natalia Maliszewska
fot. Stanisław Kałużny
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Gmina Dobromierz przyjazna inwestorom

Fundusz sołecki szansą dla wsi

Pod koniec marca br. uruchomiliśmy nową stronę 
internetową Gminy Dobromierz, specjalnie z myślą  
o inwestorach i ruszamy z nową kampanią promocyjną 
naszej gminy pod hasłem „Gmina Dobromierz przyjaz-
na inwestorom”. 

 W serwisie www.inwestycje.dobromierz.pl pre-
zentować będziemy działki i obiekty stanowiące własność 
gminy planowane na sprzedaż, a także nieruchomości osób 
prywatnych poszukujących nabywców oraz zapytania inwe-
storów poszukujących działek i obiektów na cele budownic-
twa mieszkaniowego i działalności gospodarczej.
 Gmina Dobromierz posiada wspaniałe tereny pod 
budownictwo mieszkaniowe. Rozbudowa kanalizacji i sieci 

wodociągów dostarczających wysokiej jakości wodę ze stud-
ni głębinowych, otwierają nowe atrakcyjne tereny pod budo-
wę domów. Bardzo dobra sieć dróg we wszystkich kierun-
kach to ważny argument dla budowy zakładów usługowych  
i produkcyjnych. Budowa drogi ekspresowej S3 przybliży 
nas do sieci autostrad w całej Europie – bezkolizyjny wjazd 
na S3 powstanie na drodze krajowej nr 5 w Sadach Dolnych 
5 km od Dobromierza. 
 Już niebawem akcja promocyjna „Gmina Dobro-
mierz przyjazna inwestorom” przeniesie się także na inne no-
śniki reklamowe – jednym słowem wierzymy, że inwestorzy 
dostrzegą to, że warto inwestować w naszej gminie!

Jerzy Ulbin
fot.: Stanisław Kałużny

 To właśnie ustawa o funduszu sołeckim, czerpiąc 
z europejskich wzorców wspierania rozwoju społeczności 
wiejskich i doświadczeń wielu samorządów gminnych i wo-
jewódzkich w realizacji programów odnowy wsi, otwiera 
nowe możliwości dla polskiej wsi, których wykorzystanie 
zależy od samych mieszkańców oraz gminnej władzy, doce-
niającej znaczenie pobudzenia wielkiego potencjału sołectw.
 Fundusz sołecki to pieniądze w budżecie gminy za-
gwarantowane dla sołectwa na realizację przedsięwzięć, któ-
re są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków 
życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju. Środki 
funduszu mogą być też przeznaczone na pokrycie wydatków 
na działania zmierzające do usunięcia skutków klęsk żywio-
łowych. 
 Do 31 lipca 2011 r. sołtysi zostaną poinformowa-
ni o wysokości środków przypadających na dane sołectwo, 
których wysokość jest uzależniona od liczby mieszkańców 
miejscowości i tzw. kwoty bazowej gminy. Największe wsie 
mają szansę na pozyskanie średnio 20 tys. zł. Warunkiem 
przyznania środków z funduszu jest złożenie przez sołectwo 

wniosku do Wójta wraz z szacunkiem kosztów i uzasadnie-
niem, który uchwali zebranie wiejskie. Termin wykonania tej 
czynności upływa 30 września 2011 r. 
 Wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckie-
go podlegają zwrotowi z budżetu państwa, proporcjonalnie  
w wysokościach: 10, 20, 30%, przy tym największe dofi-
nansowanie otrzymają gminy o najmniejszych dochodach,  
a najmniejsze – gminy najbogatsze. W dłuższej perspektywie 
fundusz sołecki może być szansą na trwałe ożywienie lokal-
nej społeczności, osiągane dzięki inicjatywom mieszkańców, 
angażujących się w przejmowanie odpowiedzialności za sie-
bie, swoje otoczenie i swoją przyszłość. 

Monika Borysewicz

Od wprowadzenia w życie przepisów ustawy o funduszu 
sołeckim, rady gmin w całej Polsce już dwukrotnie miały 
okazję wyrazić zgodę na wyodrębnienie w budżetach 
swoich gmin środków funduszu sołeckiego. W naszej 
gminie fundusz ten faktycznie zadebiutuje po raz pier-
wszy od 1 stycznia 2012 r., ale przygotowania do jego 
uruchomienia już się rozpoczęły. 

fot.: Stanisław Kałużny
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Ze wszystkimi o problemach

Sportowa - tak nie należy 
prowadzić inwestycji

Pierwsza połowa kwietnia br. to czas trwania cyklu spotkań wójta Jerzego Ulbina z sołtysami i radami sołeckimi 
wszystkich gminnych miejscowości. Wszystko po to, by poprzez dyskusje omówić bieżące sprawy do realizacji  
i nawiązać owocną współpracę.

Była długo oczekiwaną inwestycją, bo 
nowa droga miała rozwiązać problemy 
komunikacyjne. Nie sposób było kryć 
zatem radości z jej powstania. Radość ta 
przeradza się jednak w zażenowanie, bo 
nowa nawierzchnia już nie przypomina 
tej sprzed 3 lat, kiedy ją położono. Mowa o 
ul. Sportowej w Roztoce, której dzisiejszy 
wygląd to w skrócie dziury i pęknięcia.

 Rady Sołeckie przedstawiły władzom gminy długą li-
stę swoich oczekiwań i najważniejszych spraw czekających od 
dłuższego czasu na realizację m. in. w zakresie remontu świe-
tlic wiejskich, doposażenia obiektów sportowo-rekreacyjnych, 
usuwania małych, dzikich wysypisk, naprawy i oznakowania 
dróg, remontu mostków, ograniczenia prędkości na drogach  
i przewożonego tonażu, czyszczenia rowów i poboczy dróg 
zarówno gminnych, jak i powiatowych.
 Podczas spotkań wójt Jerzy Ulbin zachęcał sołectwa 
do utworzenia stowarzyszeń oraz udziału w projektach unij-
nych, głównie w programie Odnowy Wsi.  Jest to największy 
i najdłużej działający programem aktywizacji społeczności lo-
kalnych, a jego celem jest pobudzenie i zaangażowanie miesz-
kańców w przedsięwzięcia dotyczące swoich miejscowości. 
O poprawę warunków życia oraz ekonomicznej niezależności 
właśnie poprzez Odnowę wsi zabiega już sołectwo Szyma-
nów, które przygotowuje się do złożenia projektu. Także Bo-
rów, Kłaczyna, Jaskulin rozważają udział w programie.

tekst i fot.: Natalia Maliszewska

Na terenie gminy Dobromierz 
mieszka obecnie 5445 osób - 2711 

mężczyzn i 2734 kobiet.

Od początku 2011 r. do końca marca 
na świat przyszło 14 naszych  
mieszkańców – 7 chłopców  

i 7 dziewczynek. 

Pożegnaliśmy  18 osób.

11 par zawarło związek małżeński, 
zaś 3 się rozwiodły.

Z pobytu stałego wymeldowało się 16 
mieszkańców – zameldowało 16.
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Biuletyn Informacyjny 
 Gminy Dobromierz:

Statystyka ludności

 Budowa ul. Sportowej na odcinku od 
budynku nr 9 do skrzyżowania ulic 3 Maja 
i Kamiennej rozpoczęła się w marcu 2008 
r. 848-metrowy odcinek wykonał Zakład 
Obsługi Komunalnej w Dobromierzu. Kon-
strukcja drogi zakładała ułożenie warstwy 
odsączającej z piasku o grubości 10 cm, 20-
centymetrowej podbudowy z tłucznia lub 
niesortu oraz warstwy wiążącej i ścieralnej.
  Przypomnijmy, że łączny koszt 
inwestycji wyniósł ponad 305 tys. zł, z czego 
200 tys. pochodziło z budżetu państwa, zaś po-
zostałą kwotę wyłożyła Gmina Dobromierz. 

tekst i fot.: Natalia Maliszewska 
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ZOK = SZOK - i co dalej?
 W tym numerze postanowiliśmy wziąć pod lupę Zakład 
Obsługi Komunalnej w Dobromierzu – jednostkę, której sposób 
funkcjonowania daje wiele do życzenia. ZOK od początku miał 
realizować zadania gminy o charakterze użyteczności publicznej 
w zakresie gospodarki komunalnej (dostawy wody, wywóz nieczy-
stości stałych i płynnych, zbiórka odpadów, bieżące remonty dróg, 
zimowe utrzymanie dróg, itp.), jak również w zakresie gospodarki 
mieszkaniowej (zarządzanie budynkami komunalnymi i wspólnot 
mieszkaniowych). 
 Zakład miał podejmować także inną działalność gospodar-
czą, tak, aby swoje koszty maksymalnie pokrywać z przychodów 
własnych. Natomiast dotacje otrzymywane z budżetu gminy miały 
być sukcesywnie zmniejszane. Założenia z 2007 r. nie zostały jed-
nak do końca zrealizowane - przede wszystkim w sferze finansowej,  
a także funkcjonalnej.
 W rzeczywistości zakład nie utrzymuje się z przychodów 
własnych (usługi odpłatne) z tytułu realizacji wcześniej wymienio-
nych zadań, ale przede wszystkim z prac zleconych przez gminę, 
które stanowią największy udział w przychodach jednostki. Aktu-
alnie ZOK zgodnie z ustawą o finansach publicznych jest samo-
rządowym zakładem budżetowym. Po wyborach samorządowych  

w 2010 r. nowe władze gminy zastały katastrofalną sytuację finan-
sową tej jednostki. 
 Zakład Obsługi Komunalnej w ubiegłym roku zamknął 
budżet stratą w wysokości  251.530,80 zł oraz bardzo wysokim 
poziomem zaciągniętych zobowiązań, a niskim poziomem należ-
ności. Zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 850.635,35 zł, 
ich struktura i wymagalność spowodowały utratę płynności finan-
sowej.
Zadłużenie zakładu rosło bardzo szybko w stosunku do wzrostu  
należności.
            Zobowiązania           Należności
31.12.2007 r.  157 tys.  319 tys.
31.12.2008 r.  257 tys.  360 tys.
31.12.2009 r.  550 tys.  417 tys.
31.12.2010 r.  850 tys.  468 tys.

 Trudną sytuację ekonomiczną zakładu pogłębia struktura 
należności tzn. większość należności (ok. 330 tys. zł na 468 tys. zł)  
to należności przeterminowane i w znacznej części objęte postępo-
waniem windykacyjnym.
 Również dynamika wzrostu zobowiązań oraz ich potencjal-
ne pokrycie w przychodach (przychody w 2010 r. spadły w stosunku 
do 2009 r.) nie nastraja optymistycznie. Już po tej wstępnej ocenie 
zdolności płatniczej jednostki (wynik finansowy, stan zobowiązań  

i  należności, poziom przychodów i kosztów) w aspekcie czysto fiskal-
nym można określić stan zadłużenia zakładu na około 600-700 tys. zł.
 Głównym powodem obecnej złej kondycji zakładu był  brak 
oceny sytuacji majątkowej i finansowej w przeszłości. Nie przepro-
wadzono analizy zatrudnienia i wydajności pracy, co doprowadziło 
w ubiegłym roku do przerostu zatrudnienia, braku osób wykwali-
fikowanych oraz niskiej efektywności pracy. Nie dokonano rów-
nież analizy wykorzystania środków trwałych, analizy zaopatrzenia  
w materiały (np. plan obrotu materiałowego), analizy struktu-
ry usług, a przede wszystkim badania rynku usług komunalnych  
w otoczeniu zakładu. Zaniechano elementarnych czynności zwią-
zanych z zarządzaniem zakładem.
 Straty finansowe zakładu, wysoki poziom zadłużenia  
i brak płynności finansowej nie dają dużych możliwości. Plan na-
prawczy powinien przede wszystkim zracjonalizować wydatki 
poprzez ich ograniczenie i dostosowanie kosztów do osiąganych 
aktualnie przychodów.
Działania restrukturyzacyjne prowadzone są przez nowe kierow-
nictwo w dwóch obszarach:
1.działania bieżące (naprawcze);
2.działania perspektywiczne (reorganizacja funkcjonowania  
zakładu).
 Działania bieżące dotyczą głównie: racjonalizacji zatrud-
nienia, efektywności pracy, dyscypliny pracy, celowości wydatków 
materiałowych, oszczędności w realizacji bieżących zadań, odrocze-
nie płatności zobowiązań i inne. Działania perspektywiczne to przede 
wszystkim reorganizacja zakładu pod względem jego funkcjonalno-
ści, mobilności i sprawności działania.
 Efektem pierwszych działań jest m.in. podpisane 45 ugód  
z wierzycielami zakładu na sumę 318 tys. zł oraz spadek zatrudnienia 
z 48 osób do 30 osób na koniec kwietnia 2011 roku.
ZOK szuka również nowych sposobów odpracowania długów  
i zdobycia nowych przychodów (np. budowa sieci kanalizacyjnej  
w miejscowości Bronówek, Dobromierz jako podwykonawca). 
Wprowadzono nowe zasady dokonywania zamówień publicz-
nych oraz rozliczania efektywności wykonywania poszczególnych  
zadań gospodarczych.
 Działania perspektywiczne będą miały na celu dostoso-
wanie struktury organizacyjnej zakładu do potrzeb gminy, zadań 
statutowych oraz możliwości finansowych wynikających z uzy-
skiwanych przychodów. Naprawa finansów zakładu nie będzie ła-
twym zadaniem, jednak przychylność wójta Jerzego Ulbina oraz 
Rady Gminy daje nadzieję, że działania naprawcze przyniosą  
w najbliższej przyszłości oczekiwane rezultaty.

Dariusz Walendowski

fot.: Natalia Maliszewska

fot.: Stanisław Kałużny


