
Szanowni Mieszkańcy,
Przed czterema laty, z Waszej woli, rozpocząłem urzędowanie na stanowisku wójta Gminy Dobro-
mierz. Nadchodzi czas zakończenia obecnej kadencji wójta i Rady Gminy Dobromierz. Z tej okazji 
pragnę podsumować ostatnie czterolecie pełnienia przeze mnie wymagających, ale jednocześnie 
zaszczytnych obowiązków.
W wyniku wyborów samorządowych, w grudniu 2010 r. rozpoczął się dla mnie okres wytężonej 
pracy na rzecz gminy i jej mieszkańców. Sprawne zarządzanie gminą nie byłoby możliwe bez wła-
ściwej współpracy z gminnymi jednostkami organizacyjnymi, Radą Gminy, sołectwami, powiatem, 
województwem. Jednak stała komunikacja z mieszkańcami stanowiła i stanowi dla mnie największą 
motywację do działania. Mam bowiem świadomość, że bez zaufania lokalnej społeczności, pełnienie 
funkcji wójta byłoby niemożliwe.
Jestem wdzięczny za pozytywną ocenę wielu spraw, ale i za konstruktywne opinie krytyczne. 
Priorytetem obecnej kadencji było wykorzystanie środków zewnętrznych w możliwie najefektyw-
niejszy sposób. Wiem, że pracy jest jeszcze wiele, jednak efekty minionych działań są zauważalne 
w każdej sferze życia publicznego.
Składając na Państwa ręce ten swego rodzaju raport, pragnę podziękować za współpracę i wyro-
zumiałość oraz prosić o sumienną ocenę i weryfikację mojej czteroletniej służby dla Gminy Dobro-
mierz.

Jerzy Ulbin
Wójt Gminy Dobromierz

Do jednych z najważniejszych zadań inwestycyjnych w 
okresie bieżącej kadencji należy uznać wodociągowanie 
Dzierzkowa, Bronówka, Dobromierza i Gniewkowa
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Jesienią 2013 r. oddano do użytku dwie nowoczesne świe-
tlice wiejskie w Kłaczynie i Borowie. Na półmetku jest już 
kapitalny remont świetlicy wiejskiej w Gniewkowie,
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Po raz pierwszy wyodrębniono „budżet obywatelski” w po-
staci funduszu sołeckiego. Dzięki takiej decyzji remontowa-
ne  są drogi, świetlice, powstają place zabaw.
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Nasza GmiNa
Wiadomości z Gminy Dobromierz

egzemplarz bezpłatny 2014 r.
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 »Wodociągi i kanalizacja
Do jednych z najważniej-
szych zadań inwestycyjnych 
w okresie bieżącej kadencji 
należy uznać wodociągowa-
nie Dzierzkowa, Bronów-
ka, Dobromierza i Gniew-
kowa, zmodernizowanie 

Stacji Uzdatniania Wody w 
Dobromierzu, wpięcie do 
naszej sieci wodociągowej 
Czernicy, realizację sieci ka-
nalizacyjnej w Bronówku i 
zakończenie budowy sieci 
kanalizac y jnej w Dobro-

mierzu. Również po to, by 
wzmocnić strefę budownic-
twa mieszkaniowego, gmina 
rozbudowała sieć wodocią-
gową wraz z przyłączami w 
Siodłkowicach. Dostarczana 
mieszkańcom gminy woda 

ze studni głębinowych cha-
rakteryzuje się obecnie nie 
tylko znakomitą jakością, 
ale i niską ceną.

Nakłady na inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne w latach 2011 – 2014 wyniosły 10.544,662 zł.
Otrzymane dotacje 7.299.104 zł.

Wodociągowanie

Wodociągowanie

Wodociągowanie

Wodociągowanie

Wodociągowanie

Oczyszczalnia ścieków w Serwinowie

Wodociągowanie
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 »Drogi gminne
Drogi gminne, mocno niedoinwestowane w 
latach poprzednich, stanowiły jeden z pod-
stawowych i osiągniętych celów.
Dzięki efektywnym zabiegom ze strony gmi-
ny, udało się w pozyskać dotacje zewnętrzne 
i wyremontować następujące odcinki dróg 
w:
1. Serwinowie,
2. Dobromierzu - Serwinowie, odcinek 

od wiaduktu do mostu w Serwinowie, 
3. Czernicy,
4. Kłaczynie,
5. Gniewkowie - odcinek od drogi powia-

towej do rzeki,
6. Jaskulinie - odcinek prowadzący do 

posesji nr 10, 
7. Szymanowie - odcinek od skrzyżowa-

nia z drogą powiatową w kierunku po-
sesji nr 67,

8. Dzierzkowie - odcinek od posesji nr 13 
do posesji nr 13c, 

9. Roztoce - odcinek od ul. Strzegomskiej, 
ul. 3 Maja w kierunku pól przy szkółce 
ogrodniczej, 

10. Bronowie - odcinek od drogi powiato-
wej do posesji nr 5.

W ramach realizacji funduszu sołeckiego 
wykonano remonty dróg w:
1. Jugowej,
2. Roztoce,
3. Gniewkowie - odcinek od drogi powia-

towej w kierunku Bolkowic do posesji 
nr 30, 

4. Czernicy - odcinek od posesji 4d do 
drogi powiatowej.

Do 15 listopada 2014 r. zostanie wykona-
ny remont drogi w Pietrzykowie w kierun-
ku drogi krajowej nr 5, a do 10 grudnia br. 
zgodnie z umową remont odcinka drogi 
przy posesjach nr 20-22 w Jaskulinie.

W latach 2012 – 2014 wykonano blisko 
7 km dróg w nawierzchni asfaltowej (na 
16 drogach). Do inwestycji zaliczono re-
monty dróg w Gniewkowie, Jaskulinie i 
Pietrzykowie, na które gmina uzyskała 
dotacje z Ministerstwa Administracji i 
Cyfryzacji, zaliczane przez ministerstwo 
do wydatków bieżących.

W ramach remontów dróg o nawierzch-
ni nieutwardzonej w latach 2011-2014 
przeprowadzono następujące prace, 
polegające m.in. na korytowaniu, od-
tworzeniu właściwego przebiegu drogi i 
utwardzeniu w:
1. Czernicy dz. nr 312,
2. Gniewkowie dz. nr 158/1, droga dojaz-

dowa do gruntów rolnych,
3. Gniewkowie dz. nr 169, droga do stare-

go kamieniołomu,
4. Dzierzkowie dz. nr 124,
5. Roztoce dz. nr 685,
6. Roztoce ul. Łączna, 
7. Roztoce dz. nr 702 (droga transportu 

rolnego),
8. Kłaczynie dz. nr 463/5,
9. Kłaczynie dz. nr 572,
10. Bronowie dz. nr 154,
11. Pietrzykowie dz. nr 151,
12. Dobromierzu dz. nr 85/84, 87/2, 
13. Dobromierzu ul. Zielona.

Nakłady na inwestycje drogowe w latach 2011 – 2014 wyniosły 2.038.116 zł.
Otrzymane dotacje 1.424.066 zł.

Rondo w Dobromierzu

Droga w Czernicy

Droga w SzymanowieDroga w Dzierzkowie

Chodnik w Borowie

Droga w KłaczynieDroga w Gniewkowie

Droga w Bronowie
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Do znaczących inwestycji 
drogowych realizowanych 
na terytorium gminy na-
leży niewątpliwie remont 
drogi krajowej na odcinku 
Szymanów – Świebodzice 
oraz budowa pierwszego 

w gminie ronda w Dobro-
mierzu na skrzyżowaniu 
dróg 34 i 5. Z pewnością 
działania te wpł yną na 
zwiększenie poziomu bez-
pieczeństwa użytkowni-
ków dróg.

W ramach współpracy ze 
Służbą Drogową Powiatu 
Świdnickiego udało się pod 
koniec 2011 r. polepszyć 
warunki życia mieszkańców 
Borowa, poprzez budowę 
nowego chodnika granito-
wego o powierzchni 760 m2. 
Inwestycja ta została sfinan-
sowana w wyniku pozyska-
nej darowizny w kwocie 180 
tys. zł i dotacji 50 tys. zł od 
Starostwa Powiatowego w 
Świdnicy. Rok później w Bo-
rowie rozebrano wiadukt, 
który utrudniał komunika-
cję, zaś w 2013 r. wyremon-
towano 400 metrowy odci-
nek drogi w Jugowej.
Mieszkańcy Czernicy też do-
czekali się chodnika, który 
połączył nowo utworzone 
przejście dla pieszych z za-
toką przy przystanku oraz 
barier ochronnych przy dro-

dze obok boiska.
Rów nież w Roz toce, t uż 
przy świet licy wiejskiej, 
ułożono fragment chodni-
ka, który spiął w jedną pętlę 
miejsce wydzielone dla pie-
szych oraz w Dobromierzu, 
gdzie gmina położyła  nowy 
odcinek chodnika prowa-
d z ąc ego do pr z y s t a n k u 
autobusowego. Now y m i 
utwardzonym placem oraz 
chodnikiem przy świetlicy 
wiejskiej może też pochwa-
lić się Gniewków. 
Dzięki sprawnie zarządza-
nym środkom z funduszu 
sołeckiego wybrukowano 
place przed świetlicą wiej-
ską w Dzierzkowie, Kłaczy-
nie, Szymanowie i Roztoce 
k/małej świetlicy na boisku.
Zadbano również o to, by 
w Dobromierzu została za-
montowa na nowa w iat a 

przystankowa, a na kolejne 
wiaty, które pojawią się w 
Bronowie i Szymanowie, 
gmina podpisała umowy o 
dofinansowanie z Urzędem 
Marszałkowskim.
Istotną pozycję w budżecie 

gminy stanowiły wydatki 
na bieżące koszenie pobo-
czy przy drogach gminnych  
oraz boisk, placów zabaw i 
pozostałych miejsc użytecz-
ności publicznej.

Poszerzona droga w Pietrzykowie

Chodnik i przejście dla pieszych w Czernicy

Droga w Roztoce

Droga w Czernicy

Droga w Serwinowie

Droga gminna w Gniewkowie

Wiata przystankowa w Dobromierzu

Droga powiatowa w Jugowej

Chodnik w Dobromierzu
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W ramach porozumienia z 
Dolnośląskim Zarządem Me-
lioracji i Urządzeń Wodnych 
we Wrocławiu, Wojewódz-
kim Urzędem Pracy w Wał-
brzychu oraz Powiatowym 
Urzędem Pracy w Świdnicy 
i dzięki zatrudnieniu bezro-
botnych mieszkańców gmi-
ny do prac melioracyjnych, 
odtworzono najbardziej za-
niedbane odcinki:
Potoku Pietrzyków,

Potoku Parowa w Borowie,
rowów melioracyjnych w 
Pietrzykowie, Roztoce, Szy-
manowie, Czernicy, Dzierz-
kowie, Borowie, Jugowej i 
Jaskulinie.
Łącznie wykonano konserwa-
cję prawie 11 km rowów me-
lioracyjnych. 
Udało się również zagospo-
darować teren wokół tzw. 
wodospadu w Czernicy.

Z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej we Wro-
cławiu pozyskano dotację 
na zadanie związane z usu-
waniem wyrobów zawiera-
jących azbest z terenu Gmi-
ny Dobromierz. Dzięki tej 
formie pomocy, mieszkańcy 
gminy mogli nieodpłatnie 
zutylizować ponad 10 tys. 
m2 płyt azbestowych.
Wyd at k i n a ut yl i z ac ję 
a z b e s t u  t o  9 3 .76 4  z ł , 
zaś dotacja z WFOŚiGW 
79.700 zł.
Dzięki porozumieniu, które 

zostało zawarte z Regional-
nym Zarządem Gospodar-
ki Wodnej we Wrocławiu, 
możliwe było utrzymanie 
czystości i porządku oraz 
koszenie terenów rzecznych 
i przyrzecznych Nysy Szalo-
nej i Strzegomki. 
P r z y wspa rc iu środ ków 
unijnych udało się zago-
spodarować staw w Szyma-
nowie wraz z otoczeniem. 
Zakątek ten nabrał szczegól-
nego charakteru i stanowi 
wizytówkę sołectwa.

Zieleń gminna i zadrze-
wienia stanowią nieodzow-
ny element i wpływają na 
estetykę miejscowości. Dla-
tego dokładane są starania, 
by gminne skwery i gazony 
obsadzone były pięknymi 
kwiatami, które cieszą oko 
do późnej jesieni. 

 »Utrzymanie czystości i porządku

Usuwanie azbestu

Czyszczenie rowów Czyszczenie rowów

Staw w Szymanowie Porządkowanie rzek

Nasadzenia zieleniNasadzenia zieleni
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 »Mieszkalnictwo

Mieszkalnictwo komunalne 
stanowi bardzo istotne zada-
nie własne gminy. Niemniej 
jednak z uwagi na ograniczo-

ne zasoby komunalne, gmina 
przyznała 13 lokali komunal-
nych, w tym 2 socjalne dla ro-
dzin będących w trudnej sytu-

acji materialnej. Gruntownie 
wyremontowano 8 lokali oraz 
wykonano liczne prace po-
legające m.in. na: wymianie 

okien, pieców, czy instalacji 
elektrycznej. Wybudowano 
oczyszczalnię ścieków dla 
budynku nr 38b w Gniew-

kowie oraz wyremontowano 
kompleksowo budynek nr 28 
w Dzierzkowie. Działalność 
wspólnot mieszkaniowych, w 

których gmina Dobromierz 
ma udziały, przekłada się 
wprost na inne remonty sub-
stancji mieszkaniowej.

 »Obiekty użyteczności publicznej
W  r a m a c h  u t r z y m a n i a 
gminnych obiek tów uży-
teczności publicznej  sf i-
nansowano koszty wymia-
ny pok r yc ia dachowego 
w świetlicach wiejskich 
w Czernicy i Jugowej. Wy-
remontowano małą świetli-
cę w Gniewkowie z fundu-
szu sołeckiego. Zakończono 
modernizację świetlicy 
wiejskiej w Roztoce. Dzię-
ki zaangażowaniu władz 
gminy udało się przeprojek-
tować i zmodernizować ten 
obiekt w bardzo wysokim 
standardzie.
Remont przeszła również 
mała świetlica przy bo-

isku sportowym w Rozto-
ce.
Od blisko roku mieszkańcy 
Bronowa mogą korzystać 
z kompleksowo wyremon-
towanej świetlicy wiejskiej 
wraz z przyległym, zmoder-
nizowanym terenem rekre-
acyjnym.
Jesienią 2013 r. oddano do 
użytku dwie nowoczesne 
świetlice wiejskie w Kła-
czynie i Borowie.
Na półmetku jest już ka-
pitalny remont świetlicy 
wiejskiej w Gniewkowie, 
zaś wkrótce gmina przy-
stąpi do remontu świetlicy 
w Czernicy.

Świetlica w Jugowej

Świetlica w Borowie

Wyremontowany dach świetlicy w Czernicy

Świetlica w Bronowie

Dzierzków 28

Świetlica w Kłaczynie

Mała świetlica w Roztoce

Świetlica w Roztoce
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 »Sport, kultura, rekreacja

Od trzech lat znakomicie 
funkcjonuje kompleks bo-
isk, wybudowany w ramach 
programu rządowego Moje 
Boisko Orlik 2012. Boisko 
piłkarskie oraz boisko wie-
lofunkcyjne wraz z zaple-
czem sanitarno-szatniowym 
w Roztoce jest otwarte na 

potrzeby różnych grup wie-
kowych. Z pewnością moż-
na śmiało st wierdzić, że 
ten kompleks jest miejscem, 
gdzie nasze dzieci i młodzież 
mają możliwość bezpiecz-
nego spędzenia wolnego 
czasu i prawidłowego roz-
woju fizycznego. To dzięki 

codziennej ofercie zajęć od 
wiosny do późnej jesieni pod 
okiem instruktora odbywa-
ją się zajęcia, a średnia ilość 
miesięcznych odw iedzin 
tego obiektu wynosi 1,5 tys. 
osób. Organizowane są tak-
że różnego rodzaju turnieje 
m.in. piłki siatkowej, piłki 

nożnej, piłki koszowej, teni-
sa ziemnego, streetball, itp. 
W ramach wniosku „GOKSiR 
dla najmłodszych” zakupio-
no stojaki, rakietki i siatki 
do badmintona, stoły, ra-
kietki i siatki do tenisa sto-
łowego, tunele animacyjne, 
płotki regulowane, znacz-

nik i , pachołk i na boisko 
oraz chusty klanzy, dzięki 
którym dodatkowo można 
urozmaicić zajęcia sportowe 
dla dzieci i młodzieży. 

By poprawić komfort ko-
rzystania z infrastruktu-
ry sportowej, zdecydowa-

no się na budowę szatni 
przy boisku sportowym w 
Dobromierzu. Wysłużone 
ponad 30-letnie obiekty za-
stąpiła nowoczesna, ekolo-
giczna i w pełni wyposażona 
szatnia.

 »Dotacje dla klubów sportowych
G m i n a  s y s t e m a t y c z n i e 
w s pier a r oz wój s por t u , 
również poprzez corocz-
nie przyznawane dotacje 

dla stowarzyszeń na upo-
wszechnianie kultur y f i-
zycznej i sportu. Rocznie 
jest to koszt ponad 60 tys. zł.

Szatnie w Dobromierzu

Orlik w RoztoceOrlik w Roztoce

Orlik w Roztoce

Orlik w Roztoce
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Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Do-
bromierzu jako instytucja 
kultury powołana do upo-
wszechniania kultury, krze-
wienia kultury fizycznej i 
sportu wśród mieszkańców 
gminy, realizowała nałożo-
ne na nią zadania, poprzez 
organizację stałych zajęć: 
plast ycznych, ar t yst ycz-
nych, muzycznych, sporto-
wych dla dzieci, młodzieży, 
seniorów, korzystając przy 
tym z bogatej bazy świetlic 
wiejskich. W okresie wio-
senno-letnim dbano o to, by 
w każdym sołectwie odby-
wały się imprezy plenerowe, 
w tym: pikniki rodzinne, fe-
styny, imprezy tematyczne 
takie jak: Lwowskie Klimaty 

w Roztoce, Turniej o Puchar 
Wójta Gminy Dobromierz 
„Wiejskie Integracje”, do-
żynki gminne, zabawy kar-
nawałowe, sylwestrowe, 
spotkania opłatkowe.
Organizowano takie uroczy-
stości jak: Mikołajki, Dzień 
Dziecka, Narodowe Święto 
Niepodległości, Dzień Ko-
biet , sk upiające znaczne 
grono odbiorców.
Podc za s fer i i  z imow ych 
oferowano dzieciom i mło-
dzieży różnorodne formy 
spędzenia czasu wolnego, w 
tym wyjazdy na lodowisko, 
kręgle, czy do kina.
W ramach wspó ł prac y z 
czeskim miastem Hostin-
ne, umożliwiono dzieciom 
i młodzieży uczestnictwo 

w turniejach sportowych. 
Uruchomiono sekcję karate i 
zumby. Prowadzono zespoły 
folklorystyczne „Dobromie-
rzanie”  i „Czerwone Róże”.
W proces upowszechniania 
czytelnictwa, a także or-
ganizacji wystaw okolicz-
nościow ych, kiermaszów 
książek, a także spotkań z 
pisarzami, zaangażowano 
Gminną Bibliotekę Publicz-
ną w Dobromierzu w raz 
z 3 filiami w Roztoce, Gniew-
kowie i Czernicy. W bibliote-
kach odbywały się imprezy 
cykliczne np. głośne czyta-
nie dla najmłodszych, lekcje 
biblioteczne, okolicznościo-
we wystawy książek. Ści-
śle współpracowały one ze 
wszystkimi szkołami na te-

renie gminy w uzupełnianiu 
zbiorów bibliotecznych pod 
kątem lektur szkolnych oraz 
organizowaniu konkursów, 
lekcji bibliotecznych oraz 
innych imprez mających na 
celu promocję czytelnictwa. 
Każda z bibliotek dysponuje 
komputerami z bezpłatnym 
dla czytelników dostępem 
do internetu. 
Gminny Ośrodek Kultury 
posiada w administrowa-
niu baseny kąpielowe, które 
czynne są w sezonie letnim. 
Organizowane różnego ro-
dzaju turnieje piłki siatko-
wej plażowej, piłki nożnej 
plażowej oraz zawody pły-
wackie, odgrywają ważną 
rolę wśród społeczności lo-
kalnej. 

Nowoczesna baza lokalowa 
to połowa sukcesu, stąd z 
powodzeniem aplikowano 
o środki dotacyjne z Urzędu 
Marszałkowskiego, które 
pomogły m.in. w wyposaże-
niu w nowy sprzęt świetlic 

wiejskich w Jugowej i Szy-
manowie. 
Dotacje przekazane przez 
gminę dla GOKSiR w la-
tach 2011 – 2014 wyniosły 
blisko 2,5 mln zł.

Łączne nakłady na inwestycje sportowe, rekreacyjne i kulturalne w latach 2011 – 2014 to 4.233.104 zł.
Otrzymane dotacje 2.003.905 zł.

Wiejskie integracje Wiejskie integracje

Wiejskie integracje

Doposażenie świetlicy w Borowie

Doposażenie świetlicy w Kłaczynie
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Przy zaangażowaniu środ-
ków zewnętrznych zorgani-
zowano część imprez kultu-
ralnych m.in. mikołajkowy 
turniej sportowy, wiejskie 
integracje oraz zakupiono 
sprzęt: AGD, stoły, ławy. Do-
posażono też bibliotekę w 
Gniewkowie w sprzęt kom-
puterowy.

Dzień Dziecka

Dzień Dziecka

Dzień Dziecka

Mikołajki

Mikołajki
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 »Urząd
Również i wnętrza budyn-
ku dobromierskiego ma-
gistratu przeszły totalną 
metamorfozę. Już nie stra-
szą, nie szpecą, a przyjaź-
nie, elegancko z godnością 
zapraszają, jak na obiekt 
zabytkowy przystało. Przy 
ok azji zmieniono usy t u-
owanie niektórych biur, by 

ułatwić i usprawnić obsłu-
gę klienta. Także z myślą o 
podniesieniu jakości ofero-
wanych usług, skutecznie 
podjęto działania, by przejść 
cały proces związany z uzy-
skaniem przez Urząd Gminy 
Dobromierz certyfikatu ISO.

 »Ochrona zabytków
Mając na uwadze pomoc w 
zakresie ochrony zabytków, 
Gmina Dobromierz przy-
znała Parafii Rzymsko-Ka-
tolickiej p.w. św. Stanisława 
Bisk upa i Męczennik a w 
Roztoce dotację w kwocie 
20 tys. zł na realizację I eta-
pu remontu zabytkowego 
oł t arza w roztockim ko-
ściele parafialnym. Dzięki 
dofinansowaniu prac kon-
serwatorskich, udało się ob-
jąć wsparciem finansowym 
ten najważniejszy obiekt 
architektury sakralnej w 
Roztoce. 

 »Rewolucja śmieciowa
Od 1 lipca 2013 r. na mocy 
znowelizowanej ustawy o 
utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach z powo-
dzeniem został wdrożony 
nowy system gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi. 
Zmiany są tak zasadnicze, że 
można śmiało mówić o rewo-
lucji w gospodarowaniu odpa-
dami komunalnymi. Opłaty 
wnoszone przez właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych 
stanowią dochód gminy, z któ-
rego finansowane jest funkcjo-
nowanie systemu. Do tej pory 
obowiązek gospodarowania 
odpadami spoczywał na wła-
ścicielach nieruchomości, co 

spowodowało, że ponad 26% 
gospodarstw nie miało podpi-
sanej umowy na wywóz odpa-
dów i nieczystości. 
Ze wszystkich dostępnych 
metod naliczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi Rada Gminy 
Dobromierz wybrała formę 
naliczania opłaty od miesz-
kańca. Ustalono dwie stawki: 
niższą 9,50 zł miesięcznie od 
1 mieszkańca za selektywne 
zbieranie oraz wyższą 16 zł 
miesięcznie od 1 mieszkańca 
w przypadku, gdy właściciel 
nieruchomości zbiera odpady 
nieselektywnie.
Na terenie gminy Dobromierz 

znajduje się 80 punktów selek-
tywnego zbierania odpadów 
komunalnych, które zostały 
wyposażone w 213 dużych po-
jemników o pojemności 1100 
litrów w odpowiedniej kolory-
styce, przeznaczone do selek-
tywnego zbierania odpadów 
komunalnych. Ponadto został 
utworzony tzw. „PSZOK”, 
czyli Punkt Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komu-
nalnych w Dobromierzu, do 
k tórego w ramach opłaty 
mieszkańcy mogą dostarczać 
segregowane odpady, zgodnie 
z przyjętym regulaminem.

 »Zaopatrzenie w energię elektryczną, ubezpieczenia
W latach 2011-2014 gmina 
przeprowadziła szereg prac 
mających wpływ na zmniej-
szenie ceny jednostkowej za 
energię elektryczną. W roku 
2012 dokonano optymaliza-
cji wielu liczników poboru 
energii elektrycznej, jak np. 
liczników oświetlenia ulicz-

nego, przepompowni wody, 
oczyszczalni ścieków w Ser-
winowie pod kątem doboru 
taryfy, jak również mocy 
umownej. W 2012 r. Gmina 
Dobromierz przystąpiła do 
,,Grupy zakupowej” uczest-
niczącej we wspólnym po-
stępowaniu przetargowym 

w celu wyłonienia dostawcy 
energii i w ciągu tego czasu 
cena energii elektrycznej 
spadła o około 40%.
Wszystkie podjęte działania 
w latach 2011 – 2014, a więc 
optymalizacja taryf, dobór 
właściwych mocy, jak rów-
nież uczestnictwo w grupie 

zakupowej spowodowało, 
że oszczędności w energii 
elektrycznej np. na oświetle-
niu ulicznym w roku 2013 w 
stosunku do roku 2012 wy-
niosły około 40 tys. zł. 
Ponadto w latach 2011-2014 
przybyło 30 lamp oświetle-
nia ulicznego i razem jest ich 

w sumie 640 sztuk.
Również znaczne oszczęd-
ności, przy jednoczesnym 
poszerzeniu zakresu ubez-
pieczenia poszczególnych 
składników majątkowych 
gminy, przyniosły działa-
nia związane z ogłoszeniem 
przetargu na kompleksowe 

usługi ubezpieczeniowe 
majątku gminy. Sprawdzono 
i zweryfikowano wszystkie 
umowy z ubezpieczycielami 
i urealniono sumy ubezpie-
czenia mienia.

Kościół w Roztoce

Urząd Gminy w DobromierzuCertyfikat ISO
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 »Ochrona zdrowia
W ramach ochrony zdrowia 
cyklicznie prowadzona jest 
akcja szczepienia jedena-
stolatek przeciwko wiruso-
wi HPV wywołującemu raka 
szyjki macicy. Kilkukrotnie 
zorganizowano też bezpłat-
ne badania mammograficz-
ne dla kobiet w wieku 50-69 
lat oraz pobór krwi.

 »Bezpieczeństwo przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe
Działalność ochotniczych 
straży pożarnych jest wa-
runkiem naszego bezpie-
czeńst wa. Dlatego wójt i 
Rada Gminy, dostrzegając 
i doceniając służbę stra-
żaków, zapewnili finanso-
wanie realizacji tak wielu 
zadań. Na terenie gminy 
czynnie działa 5 ochotni-
czych straż y pożarnych: 
Dobromierz jako jednostka 
wiodąca, działająca w Kra-
jowym Systemie Ratowni-
czo-Gaśniczym, Gniewków, 
Kłaczyna, Roztoka i Jugo-
wa (od 2012 r., nie posiada 
jeszcze jednostki operacyj-
no-technicznej i nie bierze 

udziału w akcjach ratow-
niczych). Ogólna liczba za-
rejestrowanych strażaków 
wynosi 86 osób, w tym 54 
w jednostkach operacyjno-
-technicznych. Baza, jaką 
obecnie dysponują strażacy, 
to remizy z pomieszczenia-
mi garażowymi i częściowo 
ze świetlicami (Dobromierz, 
Gniewków i Roztoka).
W czasie trwającej kadencji 
doposażono jednostkę OSP 
w Roztoce w nowy sprzęt 
medyczny, nową 10-me -
trową aluminiową drabi-
nę, zestaw do tlenoterapii, 
pompę pływającą oraz węże 
tłoczne. Zakupiono now y 

samochód pożarniczy dla 
jednostki z Gniewkowa, a 
dotychczasowy samochód 
po remoncie został przeka-
zany do użytkowania jedno-
stce w Kłaczynie. Natomiast 
OSP Dobromierz wzbogaciła 
się w sprzęt hydrauliczny 
do ratownictwa drogowego. 
Remontem objęto remizę 
OSP w Dobromierzu, wymie-
niono okna i zamontowano 
podnoszoną bramę w ma-
łym garażu oraz antywła-
maniowe drzwi zewnętrzne 
do świetlicy, wymieniono 
część instalacji elektrycznej, 
pomalowano ściany. Pracom 
remontowym poddano tak-

że świetlicę OSP w Gniew-
kowie.
Dzięki zaangażowaniu środ-
ków z funduszu sołeckiego 
w Jugowej wymieniono po-
krycie dachowe na budynku 
remizy strażackiej. Prace 
modernizacyjne tego obiek-
tu, zgodnie z decyzją sołec-
twa, będą kontynuowane w 
przyszłym roku.
Systematycznie i w miarę 
możliwości gmina zwięk-
szała środki finansowe na 
utrzymanie i funkcjonowa-
nie sił ratowniczych, w tym 
na sprzęt ratowniczo-gaśni-
czy, akcje ratownicze, środ-
ki ochrony ratowników, ich 
wyposażenie oraz szkolenie 
strażaków. Organizowano 
ćwiczenia zgry wające na 
obiektach z udziałem JRG 
P a ń s t wowej  St r a ż y Po -
żarnej, ćwiczenia gminne, 
gminne zawody sportowo-
-pożarnicze, turnieje wiedzy 
o pożarnictwie w gminnych 
placówkach oświatowych.
W latach 2011 - 2014 z bu-
dżetu gminy na ochotnicze 
straże pożarne wydatko-
wało blisko 550 tys. zł. 

Szczepienia przeciwko HPV

Sprzęt strażacki dla OSP Roztoka

Sprzęt strażacki dla OSP RoztokaNowy samochód dla OSP Gniewków

Pobór krwi

Mammografia
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Jedną z największych po-
zycji w gminnym budżecie 
stanowi oświata i wycho-
wa nie .  Poziom edu k ac ji 
gminnej z roku na rok ulega 
systematycznej poprawie, 
co pot w ierdzają w y nik i 
sprawdzianu szóstoklasi-
st y i w y nik i eg zaminów 
gimnazjalnych. Przydział 
i f inansowanie z budżetu 
gminy dodatkowych zajęć 
w ramach godzin organu 
prowadzącego, poprzedzo-
ny dok ładną analizą po-
trzeb i uzasadnieniem me-
rytorycznym, dowodzi, że 
to rozwiązanie przyniosło 
zamierzony efekt . Warta 
podkreślenia jest również 
nauka 2 języków obcych, 
począwszy od kl. I szkoły 
podstawowej.
Oprócz stałych wydatków 
osobowych i rzeczowych, 
gmina inwestowała w in-
frastrukturę oświatową. 
W y r e m o n t o w a n o  m . i n . 
dach i przemurowano komi-
ny szkoły w Dobromierzu, 
ocieplono część budynku 
szkoły w Gniewkowie. Jed-
nak największą inwestycją 
w sferze oświatowej jest 
niewątpliwie termomoder-
nizacja budynków szkół 
w Dobromierzu i Gniew-
kowie. Efekt tych działań 
docelowo przełoży się na 
korzyści ekonomiczne, któ-

re spowodują zmniejszenie 
kosztów eksploatacji bu-
dynków i kosztów ogrzewa-
nia, poprzez ograniczenie 
zużycia energii. Poprawią 
się warunki do nauki i pracy, 
szkoły pozytywnie wpłyną 
na estetykę okolicy.
Zakres robót do wykonania 
w Szkole Podstawowej w 
Gniewkowie obejmuje: ocie-
plenie ścian zewnętrznych 
i st ropodachu, w y mianę 
drzwi zewnętrznych, mo-
dernizację instalacji central-
nego ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej. 
Natomiast w Szkole Podsta-
wowej w Dobromierzu za-
kres zadania dotyczy: ocie-
plenia ścian zewnętrznych i 
stropodachu, modernizację 
instalacji centralnego ogrze-
wania sali gimnastycznej, 
montaż powietrznej pom-
py ciepła dla celów ciepłej 

wody uż y t kowej. Całko-
wity koszt projektu szaco-
wany jest na kwotę ponad 
700 tys. zł, w tym dofinan-
sowanie z Reg ionalnego 
Programu Operacyjnego w 
ramach działania „Zwięk-
szenie efektywności ener-
getycznej” wyniesie blisko 
600 tys. zł. 

 »Oświata

W okresie mijającej kadencji Gmina Dobromierz wraz z gminnymi placówkami oświato-
wymi zrealizowała w sferze oświaty następujące zadania ze znacznym udziałem środków 
zewnętrznych:
1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskie-

go Funduszu Społecznego pn. „Edukacja XXI wieku”, którego celem było wyrów-
nywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji, tj. 
prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych z matematyki, j. angielskiego, j. 
niemieckiego i przyrody. Wartość projektu: 549 000 zł.

2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego pn. „Cyfrowa szkoła”. W ramach projektu wyposażono 
szkoły w pomoce dydaktyczne w zakresie stosowania technologii informacyjno – ko-
munikacyjnych. Całkowity  koszt – 222 795 zł.

3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego pn. „Edukacja przyszłością młodych”. Cel projektu: Wy-
równywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wartość projektu: 102 871 zł.

4. Program YOUNGSTER w trybie umowy o współpracy z Europejskim Funduszem 
Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie wdrożono program polegający na wsparciu nauki 
języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich. Zajęcia 
pozalekcyjne z j. angielskiego prowadzone są wśród uczniów klas trzecich gimnazjum 
w Roztoce. Wartość projektu 36.990 zł.

5. Realizacja programu edukacji ekologicznej pn. „Poznajemy zasoby i walory parków 
narodowych i krajobrazowych na Dolnym Śląsku”. W projekcie biorą udział gimna-
zjaliści i uczniowie SP Roztoka. Wartość projektu 61.000 zł.

6. Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” realizowany ze środków 
Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów w roku 2014. Cel projektu: organizacja 10 
zajęć (po 2 godziny lekcyjne) nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych. 
Zajęcia odbywały się na pływalni Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego 
Aqua-Zdrój w Wałbrzychu. Wydatek Gminy to 1000 zł (dopłata do kosztów transportu). 
Pozostałe koszty: wejście na basen, instruktorzy, ubezpieczenie oraz transport pokryła Dol-
nośląska Federacja Sportu z siedzibą we Wrocławiu. 

7. Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego pn. „Innowacja w oddziałach przedszkolnych – dosto-
sowujemy się do potrzeb najmłodszych”. Celem projektu jest podniesienie jakości 
pracy 4 oddziałów przedszkolnych w 3 gminnych szkołach podstawowych poprzez ich 
doposażenie oraz organizację placów zabaw. Całkowity koszt projektu to 335 260 zł. 
Jest to projekt systemowy finansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskie-
go Funduszu Społecznego oraz dotacji celowej z budżetu państwa. Jego realizacja to 
rezultat starań, jakie zostały podjęte przez gminę Dobromierz, aby przygotować ist-
niejące 4 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej 
jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym. W ramach projektu zakupiono 
dodatkowe wyposażenie, dostosowano pomieszczenia, zorganizowano place zabaw, 
wyposażono stanowiska nauczycieli i oddziałów w pomoce dydaktyczne i edukacyjne. 
Nauczyciele mają możliwość korzystania ze sprzętu ICT, sprzętu audiowizualnego, ta-
blic interaktywnych z oprogramowaniem, kserokopiarek oraz pomocy dydaktycznych, 
które w znacznym stopniu przyczynią się do prawidłowego rozwoju przedszkolaków. 
Gminne oddziały przedszkolne otrzymały także nowe wyposażenie wypoczynkowe 
oraz meble do wyposażenia szatni. Modernizacja oddziałów wyeliminuje bariery w 
dostępie do edukacji przedszkolnej, a tym samym umożliwi wyrównanie szans eduka-
cyjnych dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym. 

Wydatki na oświatę w latach 2011-2014

Na inwestycje oświatowe w latach 2011-2014 wydatkowano 596.221 zł, w tym otrzymane 
dotacje wyniosły 383.000 zł i środki własne 213.221 zł.

Dzięki pomocy finansowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
Gmina Dobromierz zrealizowała długo oczekiwany zakup samochodu, by łatwiej i wygodniej 
przewozić osoby niepełnosprawne, głównie dzieci do szkół. Nowy 9-osobowy Renault Trafic za-
stąpił mocno wyeksploatowanego Forda, a dzieci są przewożone w bezpiecznych i komfortowych 
warunkach.

Termomodernizacja szkoły w GniewkowieTermomodernizacja szkoły w Dobromierzu

Bus Renault
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 »Przedszkola
I w końcu wyczekiwane od 
lat przez mieszkańców na-
szej gminy 3 nowoczesne 
punkty przedszkolne: 2 
w Roztoce i 1 w Dobromie-
rzu. Roztockie przedszkola 
mieszczą się na parterze 
świetlicy wiejskiej. Realiza-
cja funkcji przedszkolnej w 
części obiektu świetlicowe-
go w centrum miejscowości, 
tuż przy szkole, kościele, 
ośrodku zdrowia i komplek-
sie boisk, w pełni się spraw-
dziła. Małe przedszkole w 
Dobromierzu swoją siedzi-
bę ma w miejscowej szkole. 
Łącznie edukacją przed-
szkolną objęt ych zostało 

67 dzieci. Wartość projektu 
realizowanego w partner-
stwie z Fundacją Edukacji 
Przedszkolnej we Wrocła-
wiu to ponad 700 tys. zł. 
Pozostałe projekty reali-
zowane przy współudziale 
Gminy Dobromierz to:
„Sami dla siebie” i „Ra-
zem aktywni”, polegające 
na przeprowadzeniu zajęć 
edukacyjnych nauki j. an-
gielskiego, treningu moty-
wacji, warsztatów z zakresu 
poznania metod i techniki 
efektywnej nauki, warsz-
tatów udzielania pierwszej 
pomocy oraz na zakupie po-
mocy dydaktycznych. 

 »Aktywizacja bezrobotnych
Mając na celu pomoc oso-
bom bezrobotnym, Urząd 
Gminy Dobromierz każdego 
roku aktywnie współpra-
cuje z Powiatowym Urzę-
dem P r ac y w Św id n ic y, 
obejmując bezrobotnych z 
terenu naszej gminy różny-
mi formami aktywizacji. W 
zależności od możliwości 

finansowych najczęstszymi 
formami aktywizacji bez-
robotnych w naszej gminie 
są roboty publiczne, prace 
interwencyjne, staże absol-
wenckie oraz prace społecz-
nie-użyteczne. 
W ramach tych form zatrud-
nienia bezrobotni wykony-
wali na terenie gminy prace 

biurowe i porządkowe w 
zakresie melioracji i udraż-
niania rowów, wykaszania 
traw przy drogach gmin-
nych, bieżących remontów 
budynków gminnych, pie-
lęgnacji zieleni, utrzymaniu 
porządku.

 »Pomoc społeczna
Do zadań własnych gminy 
należy zabezpieczenie swo-
im mieszkańcom, w szcze-
gólności osobom i rodzinom, 

które znalazły się w trud-
nej sytuacji życiowej, a nie 
mogą jej pokonać własnymi 
zasobami i siłami, podsta-

wowych potrzeb bytowych. 
Pomoc ą objęto w szcze -
gólności rodziny o niskich 
dochodach, bezrobot ne, 

niepełnosprawne, dotknię-
te długotrwałą i ciężką cho-
robą, rodziny wielodzietne, 
niepełne, osoby bezdomne i 

uzależnione, a także te, któ-
re opuściły zakład karny lub 
ośrodki wychowawcze. 

Liczba rodzin, którym udzielono wsparcia w latach 2011 – 2014

2011 2012 2013 2014 ( I półrocze)

Liczba rodzin 303 351 333 267

Liczba osób w rodzinach 854 925 882 679

Prace społecznie-użyteczne

Obóz żeglarskiPrzedszkole w Roztoce

Przedszkole w Dobromierzu



- 14 - www.dobromierz.pl

NASZA GMINA DOBROMIERZ

Utrata pracy lub jej długo-
trwały brak, ogranicza wy-
konywanie ról społecznych, 
powoduje degradację mate-
rialną i społeczną rodziny i 
w konsekwencji prowadzi 
do jej wykluczenia społecz-
nego. To powoduje, że osoby 
te stają się klientami pomo-
cy społecznej. 
W latach 2011 do czerwca 
2014 na pomoc społeczną 
gmina wydatkowała łącz-
nie 11 953 881 zł, z tego z 
budżetu gminy 3 251 545 
zł, natomiast kwota 8 702 
336 zł stanowiła środki 
zewnętrze przyznane w 
ramach dotacji na realiza-
cję zadań własnych, zadań 
zleconych i dotacji rozwo-
jowej Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. 
Na co je wydajemy? Znaczna 
część środków skierowa-
na jest na wypłaty różnych 
form świadczeń f inanso-
wych, w szczególności na 
wypłatę zasiłków stałych 
dla 32 osób niepełnospraw-
nych w stopniu znacznym 
lub umiarkowanym, na wy-
płatę zasiłków celowych - 

średnio w roku dla 303 ro-
dzin, zasiłków okresowych z 
tytułu bezrobocia dla około 
200 osób. W okresie jesien-
no – zimowym opłacany jest 
pobyt osoby bezdomnej w 
schronisku. W przypadku 
zaistnienia zdarzenia loso-
wego w rodzinie, wypłacany 
jest zasiłek pieniężny nieza-
leżny od dochodu. Gmina 
f inansuje również poby t 
12 mieszkańców w Domach 
Pomoc y Spo łecznej oraz 
par t yc y puje w kosz t ach 
pobytu w rodzinach zastęp-
czych i placówkach opie-
kuńczo – wychowawczych 
dla 7 dzieci. Wypłacane są 
dodatki mieszkaniowe, a od 
stycznia br. dodatki energe-
tyczne. W ramach polityki 
prorodzinnej realizowane 
są wypłaty świadczeń ro-
dzinnych, świadczeń pielę-
gnacyjnych i opiekuńczych 
oraz świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego, do którego 
uprawnionych jest obecnie 
70 osób. Udzielana jest po-
moc materialna dla uczniów, 
w ramach której średnio 
137 uczniów uzyskuje sty-

pendium szkolne, a uczniom 
znajdującym się przejściowo 
w trudnej sytuacji życiowej 
spowodowanej zdarzeniem 
losowym wypłacane są jed-
norazowe zasiłki szkolne. 
Od kilku lat gmina realizu-
je rządowy program „Po-
moc państ wa w zakresie 
dożywiania”, gdzie blisko 
100 uczniów korzysta z bez-
płatnych gorących posiłków, 
a średnio w roku 250 rodzin 
korzysta z pomocy rzeczo-
wej w formie produk tów 
żywnościowych przyzna-
wanych w okolicach świąt 
Wielkanocnych i Bożego 
Narodzenia. Ponadto w ra-
mach środków otrzymanych 
na ten program doposażono 
w szkołach punkty wyda-
wania posiłków w naczy-
nia, sztućce i zmywarki do 
naczyń. Od czerwca 2014 r. 
rodziny wielodzietne mogą 
ubiegać się o wydanie Karty 
Dużej Rodziny, gwarantu-
jącej szereg zniżek do mu-
zeów, kin, biletów PKP czy 
rabatów w wybranych mar-
ketach spożywczych. 
Na szczególną uwagę zasłu-

 »Odpracuj swój dług
Od 2012 r. Gmina Dobro-
mierz realizuje program 
„Odpracuj swój dług”. Ini-
cjatywa ta skierowana jest 
do osób będących w trudnej 
sytuacji życiowej i mate-
rialnej, poprzez ułatwienie 

spłaty zadłużenia czynszo-
wego, zaległ ych opłat za 
wodę i ścieki. Warunkiem 
uczestnictwa w programie 
jest złożenie w niosk u w 
Urzędzie Gminy. Program 
jest jednym ze sposobów 

złagodzenia problemu zale-
głości komunalnych. Jest to 
skuteczne rozwiązanie, któ-
re aktywizuje osoby znajdu-
jące się w trudnej sytuacji 
życiowej. 
Zgodnie z programem, w 

celu ułatwienia najemcom 
lokali mieszkalnych lub od-
biorcom usług w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia, 
przyjmuje się możliwość od-
pracowania należności dla 
Gminy Dobromierz w formie 

świadczenia ekwiwalentne-
go. Zadania powierzone do 
wykonywania przez dłuż-
ników obejmował y m.in.: 
prace porządkowe, meliora-
cyjne, odkrzaczanie rowów, 
poboczy dróg gminnych i 

większych cieków wodnych.
Do 30 w r ze ś n ia 2014 r. 
wpłynęło łącznie 26 wnio-
sków na kwotę 99 083,61 zł. 
Do tej pory  odpracowano 
zadłużenie na łączną kwotę 
49 550,75 zł.

 »Wykluczenie cyfrowe
Poz yskanie przez g minę 
k wot y ponad 380 t ys . zł 
na realizację programu pn. 
„Przeciwdziałanie wyklucze-

niu cyfrowemu w Gminie Do-
bromierz” pozwoliło na zakup 
sprzętu komputerowego wraz 
z drukarkami i zapewnie-

nie dostępu do szerokopa-
smowego internetu dla 30 
gospodarstw domowych z 
terenu Gminy Dobromierz, 

zagrożonych wykluczeniem 
cyfrowym z powodu trudnej 
sytuacji ekonomicznej lub 
niepełnosprawności oraz 

dla 4 jednostek podległych 
Gminie Dobromierz: SP Do-
bromierz, ZS Roztoka, SP 
Gniewków i GOPS. 

Wydatki na realizację zadań pomocy społecznej za lata 2011 –  VI.2014  

Gmina corocznie organi-
zuje i współfinansuje wy-
poczynek letni dla dzieci i 
młodzieży. Na kolonię do 
nadmorskich uzdrowisk wy-
jeżdża rocznie 50 uczniów 
szkół podstawowych. Nato-
miast dla 20-osobowej gru-
py młodzieży gimnazjalnej 
organizowany jest obóz z 
elementami żeglarstwa.
Ideą wszyst k ich działań 
g miny jest podniesienie 
p o z i o m u  ż y c i a  s w o i c h 
mieszkańców w oparciu o 
sprawny i skuteczny system 

pomocy społecznej. Istot-
ną kwestią, o której należy 
wspomnieć, jest fakt, że od 
września br. Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej ma 
swoją siedzibę w budynku 
Urzędu Gminy w Dobro-
mierzu. Taka centralizacja 
wszystkich usług publicz-
nych w jednym miejscu gwa-
rantuje szybką w ymianę 
informacji i zdecydowanie 
usprawnia obsługę klien-
tów.

guje pomoc gminy udzielana 
osobom samotnym i star-
szym, które ze względu na 
stan zdrowia wymagają po-
mocy osoby drugiej, ale nie 
całodobowo. Takim osobom 
przyznano usługi opiekuń-
cze, z których do tej pory 
skorzystały 4 osoby.
Gmina Dobromierz pomaga 
swoim podopiecznym rów-
nież rzeczowo. W progra-
mie PEAD uczestniczyło 413 
rodzin, dla których wydano 
łącznie w latach 2011-2013 

blisko 11 ton żywności. Nie-
odpłatnie pozyskano rów-
nież 10 szt. nowych balkoni-
ków, które wypożyczane są 
mieszkańcom gminy mają-
cym problem z poruszaniem 
się. Udzielane są bezpłatne 
porady prawne i psycholo-
giczne w Dobromierzu, Roz-
toce, Gniewkowie i Czernicy 
dla wszystkich potrzebują-
cych mieszkańców gminy. 
Każdego roku korzysta z 
nich blisko 80 osób. 
Bezrobotni, objęci pomocą 

GOPS, uczestniczyli w pro-
jekcie, który dawał moż-
l iwość ukończenia m.in.: 
kursu prawa jazdy, obsługi 
wózków widłowych, ope-
ratora koparko – ładowarki 
kl. III, florystyki i bukieciar-
stwa, sprzedawcy z obsługą 
kas fiskalnych, magazynie-
ra, palacza CO, opiekuna 
osoby starszej ze znajomo-
ścią języka niemieckiego, 
kucharza i pierwszej pomo-
cy przedmedycznej.

Kolonia w Międzyzdrojach



- 15 -www.dobromierz.pl

NASZA GMINA DOBROMIERZ

 »Fundusz sołecki
Po raz pierwszy dla wzmoc-
nienia uczestnictwa miesz-
k ańców w real izac ji bu-
dżetu, Gmina Dobromierz 
wyodrębniła na lata 2012, 
2013, 2014, 2015 w kwocie 
ponad pół miliona zł, bu-
dżet obywatelski w posta-
ci „funduszu sołeckiego”. 

Otrzymana z tego t y tułu 
dotacja z budżetu państwa 
to kwota ponad 150 tys. zł 
z uw zględnieniem rozli-
czenia za 2014 r. i zwro-
tem, który otrzyma gmina 
w przyszłym roku. Dzięki 
takiej decyzji z inicjatywy 
sołectw remontowane są 

drogi, świet lice, miejsca 
użyteczności publicznej, po-
wstają place zabaw. Miesz-
kańcy przy pomocy sołty-
sów, rad sołeckich integrują 
się i pracują na rzecz rozwo-
ju swoich lokalnych społecz-
ności, mając realny wpływ 
na sprawy wsi.

W wyniku takich właśnie 
decyzji powstał m. in. plac 
z a b aw w D obr om ier z u , 
gdzie dodatkowo udało się 
zmodernizować teren rekre-
acyjny przy dobromierskim 
parku. 
Nowe place zabaw wzbo-
gacił y też inf rast r uk t u-

rę wsi Jaskulin, Pietrzy-
ków i Bronów. W Jugowej 
i Gniewkowie generalnie 
uporządkowano tereny re-
kreacyjne wyznaczone pod 
imprezy plenerowe: park, 
boisko. Utworzenie placów 
zabaw to dla dzieci nowa 
strefa ak t y wnej zabaw y. 

Ter a z komplek sowo ju ż 
wszystkie sołectwa mogą 
korzystać z przygotowanej 
bezpiecznej i funkcjonalnej 
bazy rekreacyjnej. 

 »Zadłużenie gminy
Na początku kadencji za-
dłużenie gminy wynosiło 
8 012 500 zł, co wynika ze 
sprawozdania za 2010 r. i 
treści podjętej Uchwały Nr 
LVIII/268/10 Rady Gminy z 
dnia 10 listopada 2010 r. w 
sprawie zaciągnięcia kre-
dy t u dł ugoter minowego 
na f inansowanie budow y 
oczyszczalni i kanalizacji w 
Dobromierzu i Bronówku. Z 
treści ww. uchwały wynika, 
że:
„Postanawia się zaciągnąć 
kredyt długoterminowy w 
kwocie 2 750 000 zł”.
„Uruchomienie kredytu na-
stąpi po przeprowadzeniu 
postępowania w przetargu 

nieograniczonym w roku 
2010.”
 „Uchwała wchodzi w życie 
z dniem podjęcia i podlega 
ogłoszeniu w Biuletynie In-
formacji Publicznej”.
Natomiast w uzasadnie-
niu do uchwał y poprzed-
nicy zapisali: „W naszym 
posiadaniu znajdują się 
trzy faktury w ykonaw-
ców inwestycji na kwotę 
ogółem 1 300 000 zł”, co 
jednoznacznie wskazuje, że 
brakowało środków na pro-
wadzenie tej inwestycji.

W uzasadnieniu są również 
bardzo istotne błędy doty-
czące przyznanej dotacji i 

udziału środków własnych. 
Wskazana dotacja to kwota 
8 135 278 zł, gdzie gmina 
rzeczywiście otrzymała z 
tego zadania 6 606 402 zł 
i było to zgodne z zawar-
t ą  u m o w ą  (c z y l i  m n i e j 
o 1 528 876 zł). Wskaźnik 
otrzymanej dotacji w sto-
sunku do wartości inwesty-
cji wyniósł 62,96% , a nie, 
jak informowano, 85%.
Z kolei środk i własne w 
w w. uc hw a le w sk a z a no 
na błędnie zaniżonym po-
ziomie tylko 1 435 637 zł, 
a w rzeczywistości wyno-
siły one 3 886 575 zł (czyli 
udział własny był większy 
aż o 2 450 937 zł).

Jeżeli uchwała wchodziła w 
życie z dniem podjęcia, to 
dlaczego czekano z ogłosze-
niem przetargu na udziele-
nie kredytu aż do 9 grudnia 
2010 r., czyli ostatniego dnia 
urzędowania poprzedniego 
wójta?

Zadłużenie gminy na dzień 
31 grudnia 2014 r. wynie-
sie 7 192 805 zł i będzie 
niższe niż na początku ka-
dencji o prawie 820 000 zł.

Tak więc niewątpliwie istot-
ny wpł y w na zadł użenie 
gminy mają sprawy zwią-
zane jeszcze z poprzednią 
kadencją, a mianowicie:

-  z m n i e j s z e n i e  d o t a c j i 
z PROW-u o 1,1 mln na zada-
nie wodociągowania Dobro-
mierza, Bronówka i Dzierz-
kowa, ponieważ zupełnie 
inny har monog ram r ze -
czowo-finansowy był  przy 
umowie o dotację, a inny 
został podpisany w wyniku 
przetargu z wykonawcą,
- przejęcie zobowiązań po 
ZOK-u w wysokości ponad 
700 tys. zł (Zakład w mo-
mencie likwidacji miał po-
nad 1 mln zł strat) i koniecz-
ność umorzenia podatku 
lokalnego za 2011 r.
- bardzo drogo prowadzone 
inwestycje (wodociągowa-
nie Dobromierza, Bronówka 

i Dzierzkowa - ponad 6 mln 
zł oraz remont świet licy 
wiejskiej w Roztoce ponad 
2 mln zł).
Jednak, by umożliwić reali-
zację inwestycji, gmina wy-
emitowała w 2013 r. obli-
gacje komunalne na kwotę 
3 850 000 zł z przeznacze-
niem na spłatę wcześniej za-
ciągniętych kredytów w la-
tach 2009-2010, które były 
obarczone wysoką marżą. W 
zamian otrzymano obligacje 
o dużo niższej marży, niższe 
spłaty w latach 2013-2015 
i możliwości prowadzenia 
inwestycji.

Plac zabaw w Pietrzykowie

Plac zabaw w Dobromierzu

Plac zabaw w RoztocePlac zabaw w Dobromierzu
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 »Dobromierz - Gminą Roku 2014

 »Rozwój gminy
W obecnej kadencji gmina 
rozpoczęła proces wyzna-
czania nowych terenów pod 
działalność gospodarczą, a 
także budownictwo miesz-
kaniowe i będzie opracowy-
wać nowe miejscowe plany 

zagospodarowania prze-
strzennego dla wszystkich 
miejscowości. 
W 2014 r. rozpoczęto proce-
durę zmiany planu w 5 ob-
rębach: Dobromierz (w tym: 
Serwinów i Bronówek), Roz-

toka, Czernica, Gniewków, 
Szymanów (w tym: Siodłko-
wice). W następnych dwóch 
latach gmina przystąpi do 
zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania prze-
strzennego w pozostałych 

miejscowościach.
Celem opracowania planu 
jest ustanowienie prawa 
miejscowego, co wpł ynie 
na ład przestrzenny oraz 
usprawni proces inwesty-
cyjny. Niezmiernie istotne 

jest bowiem rozdzielenie 
f u n k c j i  m ie s z k a l nej  o d 
uciążliwej działalności go-
spodarczej. Zmiana planu 
dla poszczególnych obrębów 
przyczyni się do zwiększe-
nia atrakcyjności inwesty-

cyjnej miejscowości poprzez 
powstanie nowych terenów 
inwestycyjnych (w tym pod 
budownictwo mieszkanio-
we) oraz dokonanie aktuali-
zacji obowiązującego planu.

Z roku na rok polskie mia-
sta, gminy i firmy coraz 
bardziej zbliżają się do 
swoich europejskich odpo-
wiedników pod względem 
infrastruktury, komfortu 
życia mieszkańców, ak-
tywności władz lokalnych, 
rozwoju i przedsiębiorczo-
ści. Widoczne są postępy, 
które wciąż trwają i ko-
rzystnie zmieniają nasze 
otoczenie. We wrześniu 
br. najlepsze samorządy 
na Dolnym Śląsku zostały 
nagrodzone przez Kapitu-
łę Plebiscytu Euro-Gmi-
na i Euro-Powiat 2014 za 
szczególne osiągnięcia na 
rzecz rozwoju swoich ma-
łych ojczyzn. Tytuł Gminy 
Roku 2014 wśród gmin 
wiejskich z Dolnego Ślą-
ska zdobyła Gmina Dobro-
mierz.

 »Wynagrodzenia

 »Porównanie kadencji

Z tytułu niższych niż w poprzedniej ka-
dencji wynagrodzeń: wójta, z-cy wójta, se-
kretarza, skarbnika, gmina zaoszczędziła 
przez ostatnie 4 lata 300 tys. zł.

Wydawca: 
UG Dobromierz, pl. Wolności 24, e-mail: ug@dobromierz.pl
Korekta:
Monika Borysewicz
Zdjęcia: 
Stanisław Kałużny, UG Dobromierz
Skład: 
DASE S.A., ul. A. Krajowej 29/8, 58-100 Świdnica
Druk: 
POLSKAPRESSE Sp. z o.o., Drukarnia Wrocław, ul. Kolejowa 7, 
55-075 Bielany Wrocławskie

Dochody za lata 2011 -2014 75 916 160,- zł 2007-2010 51 224 428,- zł
Inwestycje 2011 -2014 18 058 076,- zł 2007-2010 13 506 178,- zł

 »Leasing maszyn 
komunalnych
S p ł a t a  l e a s i n g u  m a s z y n  k o mu n a l n y c h  t o  k w o t a 
558 104 44 zł. Na dzień 04.11.2009 r. gmina zapłaciła 25% 
wartości sprzętu tj. 108 885 zł. Spłata rat leasingowych w 
latach 2009 – 2010 wyniosła 206 090 13 zł, zaś w latach 
2011 – 2014 wyniosła 352 014 31 zł. 
Całkowity wykup sprzętu przez gminę zrealizowano w paź-
dzierniku 2014 r.

 »Odliczanie  
podatku VAT

Odliczony VAT w latach 2013 – 2014 
to kwota 1 700 000 zł.

Maszyny komunalne

Certyfikat i statuetka dla gminy Dobromierz


