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I.  OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO  
Niniejszy dokument opisuje Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Dobromierz na lata 

2004-2006 w ujęciu szczegółowym oraz na lata 2007-2013 w ujęciu ogólnym. 

W opracowaniu  znaleźć można diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej połączoną 

z identyfikacją problemów, opis działań przyczyniających się do rozwiązania problemów, 

system wdrażania i monitorowania. Dokument ma charakter poznawczy i służy rozpoznaniu 

obecnego stanu rozwoju, wyodrębnieniu uwarunkowań sprzyjających rozwojowi, bądź też 

ten rozwój ograniczających. Rozwój Gminy Dobromierz zależeć będzie od starannego  

planowania i  właściwego ukierunkowania bieżącej działalności  władz samorządowych, 

instytucji oraz organizacji gminnych. Zarówno problemy społeczne jak i  gospodarcze  znajdą  

swoje rozwiązanie w wykorzystaniu własnych zasobów środowiskowych, gospodarczo-

społecznych, przestrzennych czy infrastrukturalnych. Obrany kierunek  rozwoju  nie może 

wpłynąć na  degradację środowiska. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Dobromierz znajduje 

swoje oparcie w  dokumentach strategicznych. Najważniejszym z nich jest „Strategia 

Rozwoju Gminy Dobromierz”. Pozostałe dokumenty to: „Studium uwarunkowań 

przestrzennych i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobromierz”, 

Wieloletni Plan Inwestycyjny i inne. Niniejsze opracowanie silnie bazuje również na pracy 

z lokalnymi partnerami społeczno-gospodarczymi, którzy uczestniczyli w organizowanych 

warsztatach służąc swoją wiedzą o sprawach gminy. Prezentowane opracowanie jest 

trójdzielne: w części pierwszej można znaleźć raport o stanie, w jakim znajduje się gmina, 

kolejna część identyfikuje i opisuje zadania, które muszą zostać zrealizowane by opisaną 

sytuację poprawić, część ostatnia precyzuje źródła finansowania planowanych działań.  
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II. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM 
WDRAŻANIEM PLANU 
 
II.1. POŁOŻENIE, POWIERZCHNIA, LUDNOŚĆ 
 

II.1.1. Dane ogólne o gminie  
 

Gmina wiejska Dobromierz położona jest w centralno - południowej części województwa 

dolnośląskiego na wysokości 205–460 m. n. p. m. Wg podziału administracyjnego kraju od 

1 stycznia 1999 roku należy do powiatu świdnickiego. Przez obszar gminy Dobromierz płyną 

dwie rzeki: Strzegomka należąca do zlewni Bystrzycy i Nysa Szalona należąca do zlewni 

Kaczawy. Pozostałe potoki i cieki wodne to dopływy wyżej wymienionych rzek. Powierzchnia 

ogólna gminy wynosi 86,5 km², co stanowi 0,4% powierzchni województwa i 11,57% 

powierzchni powiatu. Z ogólnej powierzchni gminy użytki rolne stanowią ok. 72% powierzchni 

(6209ha), z czego najwyższy udział stanowią grunty orne (5298ha), liczące ok. 85% użytków 

rolnych. 

 

Gmina graniczy: 

• od północy z gminą Paszowice i z gminą Mściwojów należącymi do powiatu 

jaworskiego, 

• od zachodu z gmina Paszowice i z gminą Bolków należącymi do powiatu 

jaworskiego, 

• od wschodu z gminą Strzegom należącą do powiatu świdnickiego, 

•  od południa z gminą Świebodzice należącą do powiatu świdnickiego oraz z gminą 

Stare Bogaczowice należącą do powiatu wałbrzyskiego. 

 

Układ osadniczy obejmuje 16 miejscowości, w tym 12 wsi sołeckich i 4 przysiółki: 

• Dobromierz wraz z przysiółkami Serwinów, Bronówek 

• Czernica 

• Borów 

• Gniewków 

• Dzierzków 

• Roztoka 

• Kłaczyna z przysiołkiem Celów 

• Jugowa 

• Bronów 

• Szymanów z przysiółkiem Siodłkowice 

• Jaskulin 



Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Dobromierz 

 6

• Pietrzykow 

Gmina Dobromierz jest korzystnie położona względem ważnych szlaków 

komunikacyjnych. Przez jej teren przebiegają: 

• droga krajowa nr 5 o znaczeniu międzynarodowym, zapewniająca wraz z drogą nr 3 

połączenie relacji Jakuszyce - Jelenia Góra – Dobromierz - Świdnica – Wrocław – 

Poznań – Bydgoszcz, 

• szlak komunikacyjny Jelenia Góra – Dobromierz – Strzegom - wjazd na autostradę 

A4 w okolicach Kostomłotów, 

• szlak komunikacyjny Szczecin – Lubin – Legnica – Jawor – Dobromierz – 

Świebodzice – Wałbrzych, 

• szlak komunikacyjny Jelenia Góra – Dobromierz – Wałbrzych. 

Ponadto gęstą sieć tworzą drogi lokalne, z których najważniejsze to Dobromierz - Wałbrzych 

(droga wojewódzka nr 375) oraz Dobromierz - Jawor. 

O rolniczym charakterze gminy Dobromierz świadczy udział 6225 ha użytków rolnych, użytki 

leśne stanowią 1490 ha, wody 211 ha, tereny komunikacyjne 346 ha, a tereny zabudowane 

112 ha, tereny kopalń 104 ha. Gmina Dobromierz należy do sudeckiego obszaru 

klimatycznego. Oznacza to, iż suma rocznych opadów waha się w granicach 600 - 800 mm. 

Na terenie gminy przeważają małe gospodarstwa rolne (indywidualne). Liczba gospodarstw 

w gminie wynosi ok. 620, a ich średnia wielkość (8,6 ha) niewiele odbiega od średniej dla 

województwa dolnośląskiego (7,35 ha).Zasadniczym kierunkiem jest produkcja roślinna. 

Produkcja zwierzęca nie stanowi dużego udziału w dochodach gospodarstw rolnych. Część 

północno – wschodnia gminy stanowi równinę, natomiast południowo - zachodnia, teren 

pagórkowaty.  

Wieś Dobromierz, która jest siedzibą gminy, leży na granicy Obniżenia Sudeckiego, 

Pogórza Bolkowsko - Wałbrzyskiego nad rzeką Strzegomką, na której utworzono 

malowniczo położony zbiornik wody pitnej znajdujący się w otulinie Książańskiego Parku 

Krajobrazowego. Nad Dobromierzem góruje Wieżyca (395 m n.p.m.) z wybudowaną w 1845 

roku wieżą widokową. Wieża widokowa i stojący na przeciwległym wzgórzu stary wiatrak 

stanowią najlepsze punkty widokowe na Góry Wałbrzyskie, zalew i równinę, aż po Świdnicę 

i Żarów.  

 
II.1.2. Ludność 

Na terenie gminy mieszkało w 2003 roku: 
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Obszar Ludność Kobiety Udział 

% 

Mężczyźni Udział 

% 

Gmina Dobromierz 5478 2690 49,11 2788 50,89 

 

W poszczególnych wsiach mieszkało w 2003 roku: 

 

WIEŚ Liczba 
mieszkańców 

Mężczyźni Kobiety 

Dobromierz 681 328 353 

Serwinów 146 70 76 

Bronówek 49 23 26 

Bronów 115 55 60 

Borów 419 223 196 

Czernica 277 135 142 

Celów 43 23 20 

Dzierzków 368 178 190 

Gniewków 390 197 193 

Jugowa 439 216 223 

Jaskulin 205 98 107 

Kłaczyna 517 285 286 

Pietrzyków 217 112 105 

Roztoka 1092 509 583 

Szymanów 417 214 203 

Siodłkowice 88 48 40 

 
 
II.2. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 
 
Na terenie gminy Dobromierz w zakresie środowiska przyrodniczego należy zwrócić 

szczególną uwagę na następujące jego segmenty: 

1) Budowa geologiczna 

2) Rzeźba terenu 

3) Klimat 

4) Gleby i sektor rolnictwa 

5) Lasy i leśnictwo, obszary chronione 

6) Bogactwa naturalne (kopaliny) 

7) Zasoby wodne 

8) Powietrze i hałas 



Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Dobromierz 

 8

II.2.1. Budowa geologiczna 
Ze względu na występowanie dwóch różnych jednostek tektonicznych, jakimi są Sudety 

i Wał Przedsudecki, graniczące wzdłuż linii uskoku brzeżnego, budowa geologiczna 

głębszego podłoża wskazuje znaczne zróżnicowanie. Pogórze zbudowane jest ze 

zmetamorfizowanych skał pochodzenia paleozoicznych (zlepieńce, spility, łupki 

zlepieńcowe). Przykrywa je zmiennej miąższości czwartorzędowa pokrywa wietrzlinowa (od 

kilku metrów w partiach przyszczytowych do kilkunastu metrów na łagodnych stokach). Na 

stokach utwory wykształcone są głównie jako gliny (w stropie) i kamienie za żwirem 

gliniastym (w spągu). Osady te występują w postaci nieregularnych płatów na zboczach, zaś 

wielkość nachylenia stoku decyduje o jego miąższości. W obrębie Pogórza Sudeckiego 

paleozoiczne skały krystalicznie głęboko zapadają w kierunku północnym i przykryte są 

płaszczem osadów trzeciorzędowych i czwartorzędowych - głównie niekrystalicznych. 

W obrębie dużej, paleozoicznej intruzji granitowej, jakimi są Wzgórza Strzegomskie, skały 

granitowe przykryte są warstwą osadów trzeciorzędowych i czwartorzędowych. 

W zapadliskowym rejonie Przedgórza Sudeckiego w tzw. Obniżeniu Podsudeckim, zalega 

warstwa powstała w wyniku akumulacji lodowcowej, wodnolodowcowej i rzecznej. Każda 

występująca forma ma swoje oblicze w budowie geologicznej. I tak: 

• Terasę nadzalewową od powierzchni zalega słabonośna mada gliniasto- żwirowa, 

o zróżnicowanej grubości warstwy, podścielana żwirami i kamieniami. 

• Terasę wysoką budują głównie żwiry i piaski o zróżnicowany uziarnieniu. Jej grubość 

wynosi kilka metrów, a występujące tu grunty są nośne. 

• Wysoczyzna morenowa płaska stanowi rejon, gdzie zalegają większe płaty glin 

morenowych o grubości kilkunastu metrów- są to grunty nośne, choć podlegają 

znacznemu uplastycznienu pod wpływem uwilgotnienia. 

Oddzielną grupę stanowią grunty sypkie reprezentowane przez piaski i żwiry, 

przewarstwione wkładami glin i mułków. Różnoziarniste piaski i żwiry z niewielką domieszką 

glin dominują w stożkach. W/w grunty są nośne. 

 

II.2.2. Rzeźba terenu 
Według podziału fizyczno-geograficznego gmina należy do podprowincji Sudetów 

z Przedgórzem Sudeckim w prowincji Masywu Czeskiego. Można wyróżnić dwa, zasadniczo 

różniące się od siebie, fizyczne makroregiony: 

• Pogórze Sudeckie - w granicach którego wyróżnić można niewielki ciąg Wzgórz 

Strzegomskich o bardzo łagodnych, wielopromiennych, na ogół pojedynczych 

wzniesieniach zwieńczonych kopulastymi wierzchołkami. Na południe od w/w wzgórz, 

równolegle do krawędzi Sudetów, przebiega tektoniczne obniżenie - tzw. Obniżenie 
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Podsudeckie, o lekko pofalowanej powierzchni nachylonej ku północy (wysokość 220-

260 m. n.p.m.). Na obszarze Przedgórza Sudeckiego występują formy akumulacji 

lodowcowej, wodnolodowcowej i rzecznej, charakteryzujące się na Obniżeniu 

Podsudeckim: 

- wysoczyzną morenowską zdenudowaną ze wzgórzami moren akumulacyjnych 

strefy marginalnej stożkami sandrowymi i formami kemowymi. 

- wysoczyzną morenową oraz akumulacją wodnolodowcową zdenudowaną 

z równinami sandrowymi i formami kemowymi. 

Natomiast Wzgórza Strzegomskie to grzbiety i wzgórza wyspowe przedgórza 

o cechach ostańców i twardzieli. Forma ta należy do masywów krystalicznych i starych 

zrównanych gór fałdowych, podniesionych wzdłuż linii tektonicznych, podobnie jak 

obszar Pogórza Zachodniosudeckiego.  

• Pogórze Zachodniosudeckie - wyróżnić tu należy Pogórze Bolkowskie 

i Świebodzickie z charakterystycznymi stożkowatymi wzgórzami o średniej wysokości 

300-350 m. n.p.m., oddzielonymi głębokimi dolinami; odcinek wschodniej części 

Pogórza Wojcieszowskiego o wysokości 260- 300 m n.p.m. oraz Obniżenie 

Wolbromka obejmujące stosunkowo szeroką, płaską dolinę Nysy Szalonej, leżącą na 

wysokości ok. 250 m. n. p. m.  

Na obszarze Pogórza Zachodniosudeckiego, występują następujące typy morfologiczne: 

- góry niskie i wysokie pogórza z resztkami zlodowaceń - rejon Pogórza Bolkowskiego 

i Świebodzickiego, 

- pogórza niskie okryte osadami zlodowaceń - rejon Pogórza Wojcieszowskiego 

i Obniżenia Wolbromka. 

 

Rzeka Strzegomka przecinająca Przedgórze Sudeckie i Pogórze Zachodniosudeckie to teren 

form akumulacji lodowcowej, wodnolodowcowej i rzecznej - są to holoceńskie dna dolin, 

w zasięgu gór i przedgórzy, miejscami bez równin zalewowych i nadzalewowych. 

 

II.2.3.Klimat 
Rejon gminy klimatycznie (wg podziału A. Szmucka), przynależy do regionu 

przedgórskiego, w obrębie którego wyróżnić można dwa piętra klimatyczne: 

• Piętro ciągłe- sięgające do 300 m. n. p. m., obejmujące teren Przedgórza 

Sudeckiego, który stanowi lekko zafalowaną płaszczyznę,  urozmaiconą 

wzniesieniami Wzgórz Strzegomskich. Rejonami o stosunkowo obniżonej wartości 

termicznej i wilgotnościowej są współczesne dna dolin. Tereny te narażone są na 

okresowe, płytkie inwersje termiczne. Pozostały tereny- terasy wyższe i wysoczyzny 

morenowe- cechuje przeciętny układ termiczno- wilgotnościowy. Południowe skłony 
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Wzgórz Strzegomskich mają dobre warunki solarne; są narażone na silniejsze 

uderzenia wiatru w kierunku SW. Północne skłony tych wzgórz wskazują pogorszenie 

tych warunków, jednakże jest to najlepsze piętro dla osadnictwa i rolnictwa. 

• Piętro umiarkowane- położone na wysokości 300- 400 m. n. p. m., charakteryzuje się 

silniejszymi kontrastami w przebiegu elementów klimatycznych, a to z uwagi na 

charakter rzeźby (duże deniwelacje), silnie rozdolinienie, różne ekspozycje i zmienne 

spadki. Najmniej uprzywilejowane klimatycznie są doliny, często narażone na głębsze 

inwersje termiczno- wilgotnościowe, a nawet na lokalne powstawanie zmrozowisk. 

Jest to piętro o generalnie trudnych warunkach dla rolnictwa i osadnictwa.  

Poniżej zostały przedstawione dane dotyczące poszczególnych elementów klimatu: 

- opady roczne: 600 - 700 mm 

- trwanie pokrywy śnieżnej: 60 - 70 dni 

- grubość pokrywy śnieżnej: 15 - 20 cm 

- wilgotność względna 78 - 80%  

- niedosyt wilgotności 3,0 - 3,4 hPa 

- roczne sumy usłonecznienia faktycznego: 1400 - 1450 h 

- średnia temperatura roczna: 7 - 8,5º C 

- średnia prędkość wiatru 5 m/ s 

Gmina należy do sudeckiego obszaru klimatycznego. Oznacza to, iż suma rocznych opadów 

waha się w granicach 600 - 800 mm.  

 

II.2.4 Gleby i sektor rolnictwa 

Funkcją wiodącą w gminie Dobromierz jest rolnictwo. O rolniczym charakterze 

świadczy udział 6225 ha użytków rolnych, użytki leśne stanowią 1490 ha, wody 211 ha, 

tereny komunikacyjne 346 ha, a tereny zabudowane 112 ha, tereny kopalń 104 ha. 

Korzystne warunki klimatyczne - łagodne zimy i umiarkowanie ciepły okres letni, długi okres 

wegetacji. Bardzo dobre i dobre gleby zaliczane do II - IV klasy bonitacyjnej stanowią 87% 

wszystkich gruntów ornych, dlatego głównie uprawiane są rośliny o dużych wymaganiach, 

jak np.: buraki cukrowe, pszenice, jęczmień.  

Na obszarze gminy Dobromierz występują trzy główne typy gleb: górskie, nizinne i wyżynne 

oraz dolinne, o następujących cechach charakteryzujących ich przydatność dla rolnictwa: 

 Gleby górskie- gleby brunatne wyługowane, o składzie mechanicznym glin średnich 

pylastych, o różnej zawartości szkieletu i różnej głębokości występowania skały 

macierzystej. Przydatność tych gleb dla rolnictwa jest ściśle związana z żyznością, 

głębokością, wilgotnością i wysokością nad poziomem morza. 

• Gleby płytkie, silnie szkieletowe występują na stromych stokach i ostrych grzbietach. Są 

to gleby V i VI klasy kompleksu owsiano- ziemniaczanego górskiego. Z uwagi na małą 
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przydatność tych gleb do upraw polowych i dużą podatność na erozję najwłaściwsze jest 

przeznaczenie ich pod użytki zielone i dolesianie 

• Gleby średniogłębokie, położone na łagodnych stokach to gleby IV i V klasy kompleksu 

zbożowego górskiego 

• Gleby bielicowe, najlepsze wśród gleb górskich i gleby brunatne, przeważnie namyte 

głębokie, o małej zawartości szkieletu. Są to gleby IV a i IV b klasy kompleksu 

pszennego górskiego, miejscami zbożowego górskiego.  

Gleby nizinne i wyżynne- to również trzy kategorie przydatności: 

• Gleby bielicowe i brunatne, najsłabsze wśród gleb nizinnych i wyżynnych, 

wyługowane, wytworzone z glin napiaskowych i nażwirowych. Należą do IV b i V 

klasy, słabych i dobrych kompleksów żytnich 

• Gleby bielicowe i brunatne wyługowane, wytworzone z glin i lessów na 

przepuszczalnym podłożu lub położone na zboczach. Są to gleby III b i IV b klasy 

kompleksu pszennego wadliwego. Wadliwość tych gleb wynika ze skłonności do 

przepuszczeń. 

• Gleby bielicowe i brunatne, wykształcone z glin pylastych i lessów ilastych i są to 

gleby najlepsze wśród tej kategorii. Mają dobrze wykształconą warstwę próchniczą, 

prawidłowe stosunki powietrzno- wodne oraz o korzystnym położeniu. Są to gleby II- 

II b, miejscami IV a klasy kompleksu pszennego dobrego i bardzo dobrego. 

Gleby dolinne to mady głębokie o składzie mechanicznym glin i iłów pylastych. Są to 

gleby żyzne, często nadmiernie uwilgotnione, zaliczane do II- IV a klasy kompleksu 

pszennego dobrego i bardzo dobrego. 

 

II.2.5.Lasy i leśnictwo, obszary chronione 

Stopień zalesienia gminy nie jest wysoki. Powierzchnia terenu gminy zajmowanego 

przez lasy i grunty leśne wynosi 1490 ha. Największe obszary leśne znajdują się 

w południowej i zachodniej części gminy, w pobliżu wsi Dobromierz, Jaskulin, Pietrzyków 

i Bronów. Lasy położone są w I Śląskiej Krainie Przyrodniczo - Leśnej, 3 Dzielnicy 

Przedgórza Sudeckiego. Administracyjnie należą do Nadleśnictwa Jawor, obręby Jawor 

i Bolków. Rodzaje siedlisk to las mieszany, las świeży, las wilgotny i olsz jesionowy. Biorąc 

pod uwagę strukturę wieku drzewostanu najliczniejszą grupę stanowią drzewa liczące 60 -

100 lat. Warstwa podszytów reprezentowana jest przez liczne gatunki drzewiaste 

i krzewiaste, a bujnie rozwijające się runo leśne stanowi niemałe zagrożenie dla upraw. 

Na terenie gminy Dobromierz istnieje jeden obszar chroniony - otulina Książańskiego 

Parku Krajobrazowego. Jego powierzchnia wynosi 3155,4 ha, zaś powierzchnia otuliny - 

6490 ha. Leży on na pograniczu dwóch odmiennych makroregionów fizyczno-
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geograficznych: Przedgórza Sudeckiego i Sudetów Środkowych, między które wcina się 

wąskim klinem Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie. Przecinają je potoki: Pełcznica, Szczawnik, 

Lubiechowska Woda i Czyżynka, które wyżłobiły tu głębokie, kręte jary. Część zboczy 

tworzą strome odsłonięcia skalne (dochodzące do 80 m wysokości), co nadaje krajobrazowi 

przełomów malowniczy, górski charakter. Podłoże zbudowane ze skał osadowych stanowi 

jedną z atrakcji geologicznych obszaru, który od dawna jest przedmiotem zainteresowania 

ze strony paleontologów i stratygrafów. Przełomowe odcinki rzeczne Pełcznicy i Szczawnika 

pod Książem, wraz z interesującymi zbiorowiskami roślinnymi i gatunkami zwierząt 

przewiduje się do objęcia ochroną rezerwatową (Przełomy pod Książem). 

 
 
II.2.6. Organizmy żywe 

Według geobotanicznego podziału Śląska gmina Dobromierz sklasyfikowana została 

w Dziale Sudeckim, w okręgu Pogórza i Przedgórza Sudeckiego, w podokręgach: Pogórze 

Bolkowsko - Wałbrzyskie, Obniżenie Podsudeckie, Wzgórza Strzegomskie. 

Elementy geograficzne flory reprezentowane są przez następujące gatunki roślin: 

• Przygiełka biała – element cirkumborealny 

• Goździk pyszny- element eurosyberyjski 

• Gwiazdnica wielokwiatowa- element środkowoeuropejski 

• Tojeść gajowa- element atlantycki 

• Ostrożeń siwy- element subpontyjski 

 

Rzadkie gatunki zwierząt występujące na terenie gminy Dobromierz reprezentowane są 

przez następujących przedstawicieli; 

• ssaki parzystokopytne: muflon, 

• ssaki o zasięgu kończącym się na Dolnym Śląsku: jeż zachodni, 

• ssaki występujące na Śląsku tylko w górach: ryjówka górska, 

• gryzonie i owadożerne ssaki: orzesznica, 

• nietoperze: nocek Bechsteina, 

• płazy i gady: traszka górska, 

• ryby: pstrąg potokowy, 

• granica zasięgów ptaków: kląskawka- północna granica zasięgu oraz orzechówka- dolna 

granica zasięgu. 
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II.2.7. Bogactwa naturalne (kopaliny) 
Ze względu na występowanie na terenie gminy dwóch różnych jednostek 

tektonicznych jakimi są Sudety i Wał Przedsudecki, graniczące wzdłuż linii uskoku 

brzeżnego, budowa geologiczna głębszego podłoża jest znacznie zróżnicowana. Generalnie 

obszar gminy zbudowany jest ze zmetamorfizowanych skał pochodzenia paleozoicznego 

(zlepieńce i łupki zlepieńcowe), z utworów gliniastych i kamieni ze żwirem gliniastym. 

Głównym bogactwem naturalnym zlokalizowanym na terenie gminy są złoża granitu, 

stanowiące, znaczną intruzję granitowa. Jest to granit drobnoziarnisty, łatwy w eksploatacji. 

Występuje w północnej części gminy we wsi Czernica, Gniewków, Dzierzków i Borów. Złoża 

udokumentowane to Borów - ok. 60 mln ton, Czernica - 17,4 mln ton, Czernica wieś - 

8,8 mln ton i Gniewków - ok. 64 mln ton. Eksploatowany granit przetwarza się w tzw. 

brukowiec, elementy foremne (krawężniki, kostki itp.) oraz kruszywo łamane. W centralnej 

części gminy zlokalizowane są złoża surowca kaolinowego. Nie są dotychczas 

eksploatowane, udokumentowane złoża kaolinu znajdują się w obrębie wsi Kłaczyna, 

Jugowa- Bronów- Roztoka, Roztoka- Dzierzków i Roztoka. Do udokumentowanych złóż 

zalicza się złoża - Julia 20,98 mln ton oraz Michał 6,9 mln ton. Na terenie gminy 

udokumentowano jedno złoże kruszywa naturalnego - kopalnia żwiru w Pietrzykowie. 

 

II.2.8.Zasoby wodne  
Zasoby wodne gminy Dobromierz, w porównaniu ze średnią krajową, należy ocenić jako 

bardzo dobre. Przez obszar gminy Dobromierz płyną dwie główne rzeki: Strzegomka 

należąca do zlewni Bystrzycy i Nysa Szalona należąca do zlewni Kaczawy. 

- W południowej części gminy, w przełomowym odcinku rzeki Strzegomki, na granicy 

Pogórza Bolkowskiego i Wałbrzyskiego utworzony został zbiornik wody pitnej 

o powierzchni 116 km² . Z jego wód korzystają mieszkańcy gminy Dobromierz 

i Świebodzic. Szacowana wydajność wynosi 40 tys. m³ wody surowej na dobę, 

a pobierane jest średnio ok. 8 tys. m³. Obszar zasilający zbiornik w wodę obejmuje  teren 

ok. 80 km².  

Część zasobów wodnych gminy Dobromierz pochodzi z rzek Nysy Szalonej i Strzegomki. 

Mają one swoje źródła na obszarze Pogórza, stąd w okresie długotrwałych opadów stan wód 

szybko się podnosi. W porze bezdeszczowej są to cieki o niewielkim przepływie. Trudno 

przepuszczalne grunty oraz nachylenia stoków w obrębie Pogórza decydują o występowaniu 

bezimiennych cieków, odnotowuje się tu przewagę spływu wód deszczowych nad ich 

wsiąkaniem. Na Przedgórzu, w obrębie dolin, mamy do czynienia z podmokłościami 

o charakterze stałym. Również wyrobiska poeksploatacyjne wypełnione są wodą. Całość 

obrazu wód powierzchniowych dopełniają liczne - ze względu na rolniczy charakter gminy- 

rowy melioracyjne. Na obszarze gminy znajduje się około 160 km rowów melioracji 
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szczegółowej i podstawowej, a obszar zmeliorowany to około 3,5 km². Ta naturalna sieć 

hydrologiczna doskonale uzupełnia poziom wód gruntowych i podziemnych. Duże znaczenie 

dla zasobów wodnych mają też wody gruntowe. Położenie gminy na terenie dwóch 

odmiennych jednostek fizyczno - geograficznych niewątpliwie decyduje o różnym 

charakterze tych wód. W rejonie Pogórza, w obrębie stoków, gdzie zalegają generalnie 

grunty trudnoprzepuszczalne, woda gruntowa pojawia się w postaci niewielkich sączeń na 

zmiennej głębokości, o zmiennej wydajności i jest uzależniona głównie od retencji wód 

atmosferycznych.  

 

II.3. TURYSTYKA 
 
II.3.1.Szlaki piesze, ścieżki rowerowe 

Ze względu na mały ruch komunikacyjny na drogach lokalnych na terenie gminy 

widoczny jest spory ruch rowerzystów. Mieszkańcy gminy oraz okolicznych miejscowości, by 

wypoczywać w otoczeniu leśnych ostępów i wdychać zdrowe powietrze, korzystają 

z najbardziej powszechnego środka lokomocji, jakim jest rower. Trasy wprawdzie nie są 

oznakowane, ale ruch rowerzystów widoczny jest na terenie całej gminy, na drogach 

lokalnych i drogach polnych. Krajobrazowo - przyrodnicze walory gminy związane są także 

ze zbiornikiem "Dobromierz", malowniczo położonym w otulinie Książańskiego Parku 

Krajobrazowego oraz wieżą widokową w Bronówku - ulubionym miejscem spacerowiczów 

Dobromierza. 

 

Należy wymienić następujące szlaki turystyczne przebiegające przez teren Gminy 

Dobromierza: 

• SZLAK NIEBIESKO - ŻÓŁTY - szlak Ułanów Legii Nadwiślańskiej o długości 53,3 km, 

jest to szlak pieszy, górski, rozpoczynający się w Strzegomiu, wędrujący przez 

Dobromierz i Pietrzyków do Świdnicy, 

• SZLAK ZIELONY - szlak zamków piastowskich o długości 146 km, jest to szlak 

pieszy, górski, rozpoczyna się w Grodnie, a kończy w Grodźcu, przebiega przez 

Dobromierz i Kłaczynę, 

• SZLAK NIEBIESKI - szlak Martyrologii o długości 22 km, jest to szlak pieszy, nizinny, 

rozpoczynający się w Jaworze, a kończący się w Strzegomiu, przebiega przez 

Czernicę i Gniewków. 

 

II.3.2. Zabytki 
Do najciekawszych zabytków gminy zaliczamy: 

1) w Dobromierzu: 
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- zespół parkowo - pałacowy barokowy zbudowany około 1727 r. oraz zespół 

zabudowań podworskich w pobliżu pałacu (oficyny, 2 stajnie, wozownia, wejście na 

podwórze przez stylowe bramy), własność Skarbu Państwa, obiekt wymagający 

rewitalizacji 

- kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła pochodzący z początku XIV wieku, 

wyposażenie barokowo-renesansowe, własność parafii rzymsko-katolickiej 

w Dobromierzu, obiekt wymaga rewitalizacji 

- poewangelicki, obecnie katolicki kościół p.w. św. Piotra i Pawła, zbudowany w latach 

1828-1832, styl klasycystyczny, własność parafii rzymsko-katolickiej w Dobromierzu, 

obiekt wymaga rewitalizacji 

- grodzisko w pobliżu kościoła parafialnego z przełomu wieku VIII i IX 

- ratusz na Placu Wolności murowany z 1908 r. – dzisiejsza siedziba Urzędu Gminy, 

własność gminy, obiekt wymaga rewitalizacji 

- wieża widokowa, której budowę rozpoczęto w 1845 r. t.j. w 100 rocznicę bitwy pod 

Dobromierzem , własność prywatna, stan dobry, obiekt wymaga rewitalizacji 

- barokowa figura św. Jana Nepomucena z XVIII w., własność gminy, pomnik wymaga 

rewitalizacji 

- zabudowa miejska Dobromierza, pierwsze wzmianki z XVIII w. odbudowana po 

pożarze w XIX wieku. 

2) w Bronowie: 

- dwór z XVIII wieku w stanie ruiny, styl barokowy, dwór otoczony jest pięknym parkiem 

występują tu niespotykane gatunki drzew (min. kasztan jadalny), własność prywatna, 

obiekt wymaga rewitalizacji, po wyremontowaniu obiektu właściciel zamierza 

stworzyć tu centrum edukacyjno-szkoleniowe 

3) w Gniewkowie: 

- kościół p.w. św. Barbary, styl gotycki z przełomu XV/XVI w., własność parafii 

rzymsko-katolickiej w Gniewkowie, obiekt wymaga rewitalizacji 

4) w Roztoce  

- kościół parafialny p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika zbudowany w 1860 r. 

w stylu neogotyckim, wyposażenie renesansowo-barokowe, własność parafii 

rzymsko-katolickiej w Roztoce, obiekt wymaga rewitalizacji 

- kompleks pałacowo - parkowy z zespołem folwarcznym otoczony fosą i parkiem, 

zbudowany w XVI wieku w stylu renesansowo – barokowym, przebudowany w  

 XVIII w., własność prywatna, stan zadawalający, aktualny właściciel zamierza 

sprzedać obiekt, podmiot zainteresowany zakupem zamierza dostosować obiekt do 

celów edukacyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych 

5) w Kłaczynie: 
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- kościół filialny p.w. św. Anny pochodzący z polowy XVI wieku, styl gotycko - 

barokowy, własność parafii rzymsko-katolickiej w Roztoce, obiekt wymaga 

rewitalizacji 

- ruiny zamku położonego na wyspie w starorzeczu Nysy Szalonej z XV wieku, 

własność Skarbu Państwa, 

6) w Jugowej: 

- kościół filialny pochodzący z XV wieku p.w. św. Antoniego Padewskiego w stylu 

gotyckim, własność parafii rzymsko-katolickiej w Dobromierzu, obiekt wymaga 

rewitalizacji 

- oficyna mieszkalna z połowy XVIII wieku w stylu barokowym, własność prywatna, 

obiekt wymaga rewitalizacji 

7) w Jaskulinie: 

- dworek myśliwski z XIX ( własność Skarbu Państwa – Starostwo Powiatowe 

w Świdnicy, obecnie Dom Pomocy Społecznej), stan dobry 

8) w Szymanowie : 

- kościół p.w. św. Jadwigi późnogotycki z XVI wieku, własność parafii rzymsko-

katolickiej w Dobromierzu, obiekt wymaga rewitalizacji 

-  pochodzący z 1825 r. pałac klasycystyczny otoczony parkiem, własność prywatna,  

9) w Pietrzykowie: 

- wiatrak typu holenderskiego z XVIII , własność gminy, obiekt wymaga rewitalizacji 

10)  Zabytki techniki: 

-  zespoły stacji kolejowej w Roztoce, Kłaczynie, Borowie i Czernicy, własność Polskie 

Koleje Państwowe, obiekty wymagają rewitalizacji 

Zespoły pałacowo - parkowe zlokalizowane na terenie gminy stanowią własność 

prywatną, ich wnętrza nie są niestety dostępne dla turystów. Stan techniczny tych obiektów 

nie jest dobry i wymaga znacznych nakładów finansowych. Z uwagi na znaczące walory 

architektoniczne zasadne byłoby zagospodarowanie kompleksów pałacowych w sposób 

umożliwiający dostępność ludności np. na centrum konferencyjne, usługi hotelarskie, usługi 

szkoleniowe, centra rekreacji. Na terenie gminy znajduje się 7 kościołów należących do 

trzech parafii: Dobromierz (2 kościoły w Dobromierzu, Szymanów, Jugowa), Roztoka 

(Roztoka, Kłaczyna) oraz Gniewków. Z uwagi na zdarzające się kradzieże obiekty kościelne 

powinny zostać wyposażone w systemy antywłamaniowe. 

 

II.3.3. Baza noclegowo - żywieniowa 
Obecnie na terenie gminy Dobromierz istnieją dwa gospodarstwa agroturystyczne 

o łącznej liczbie miejsc noclegowych 9 i na campingu 25. 

1. Zajazd u Lecha w Siodłkowicach. 
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Gospodarstwo agroturystyczne Zajazd u Lecha położone przy głównej drodze Jelenia Góra - 

Wałbrzych we wsi Siodłkowice. Jego usytuowanie zapewnia łatwy dojazd o każdej porze 

roku zarówno samochodem jak i autobusem. Gospodarstwo świadczy usługi agroturystyczne 

przez cały rok. Dysponuje jednym dwupokojowym, czteroosobowym apartamentem, 

wyposażonym w łazienkę z ubikację, wnękę kuchenną, która pozwala na samodzielne 

przygotowanie śniadań i kolacji, telewizor, radio. W budynku znajduje się lokal 

gastronomiczny, który zapewnia całodzienne wyżywienie. W okresie letnim do dyspozycji 

jest dodatkowe dwuosobowe pomieszczenie oraz pole campingowe z miejscem na ognisko. 

2. Gospodarstwo agroturystyczne "U Edyty" w Bronowie. 
 

Usytuowane jest 3 km od głównej drogi prowadzącej z Wrocławia do Jeleniej Góry, co 

zapewnia łatwy dojazd o każdej porze roku, zarówno samochodem jak i autobusem. 

Gospodarstwo świadczy usługi agroturystyczne przez cały rok. Dysponuje domkiem 

z osobnym wejściem, położonym w pięknym ogrodzie otoczonym murem. Jest tam pokój dla 

trzech osób z kominkiem, wyposażony w łazienkę z ubikacją, aneks kuchenny, telewizor 

z anteną satelitarną, radio. W ciągu tygodnia można korzystać z obiadokolacji, 

przygotowanych przez właścicieli gospodarstwa, a podczas weekendów z wyżywienia 

całodniowego. 

Noclegi zapewniają również: 

1.Dom Miłosierdzia Bożego przy parafii rzymsko - katolickiej w Dobromierzu, który dysponuje 

3 pokojami o łącznej liczbie łóżek 34 oraz oferuje posiłki jednodaniowe, 

2. Szkoła Podstawowa w Dobromierzu jest w stanie zapewnić 26 miejsc noclegowych oraz 

jednodaniowy posiłek (doraźnie w okresie wakacyjnym).  

 

II.3.4. Identyfikacja problemów  
 brak wytyczonych i oznakowanych ścieżek rowerowych na terenie gminy 
 brak dostatecznych środków finansowych na renowację i utrzymanie obiektów 

zabytkowych będących własnością gminy (ratusz, pomniki, wiatrak) 

 zły stan obiektów sakralnych, znaczne potrzeby remontowe 

 brak odpowiednich zabezpieczeń antywłamaniowych w obiektach sakralnych 

 zły stan techniczny obiektów pałacowych oraz brak dostępności dla turystów  

 mała aktywność mieszkańców, bak zainteresowania tworzeniem dodatkowych punktów 

bazy agroturystycznej (organizowane przez gminę wyjazdy do pokazowych gospodarstw 

agroturystycznych nie przyniosły spodziewanych efektów). 
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II.4. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 
 

II.4.1.Uwarunkowania ochrony środowiska 
W celu zabezpieczenia jakości wody, obszar zlewni zbiornika wodnego „Dobromierz”. 

został objęty ochrona, której charakter i zakres działania określa Decyzja Urzędu 

Wojewódzkiego nr 7211/73/83 z dnia 15 IV 1983r o ustanowieniu stref ochronnych zbiornika 

Decyzja ta ustanawia trzy strefy ochrony zbiornika: 

- strefę ochrony bezpośredniej- obejmującej zbiornik wraz z pasem linii brzegowej 

o szerokości 30- 350 m. 

- strefę ochrony pośredniej o pełnym ograniczeniu - obejmującą teren bezpośredniej 

zlewni zbiornika i potoków zasilających zbiornik i rzekę Strzegomkę wraz z przyległą 

zlewnią. 

- strefę ochrony pośredniej o niepełnych ograniczeniach - obejmującą pozostałą część 

zlewni w górę rzeki. 

 

II.4.2.Obszary chronione  
Na terenie gminy Dobromierz funkcjonuje jeden obszar terenów chronionych – otulina 

Książańskiego Parku Krajobrazowego, który utworzony został uchwałą nr 35/81 

Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 28.10.1981 r. Jego powierzchnia wynosi 3155, 4 ha, 

zaś powierzchnia otuliny 6490 ha.  

 
II.4.3. Stan lokalnej infrastruktury technicznej  

Na terenie Gminy Dobromierz na układ komunikacji drogowej składają się następujące 

rodzaje dróg: 

a) drogi krajowe 

- nr 5 Kostomłoty – Bolków  

- nr 34 Świebodzice – Dobromierz 

b) drogi wojewódzkie 

- nr 375 Dobromierz - Wałbrzych 

c) drogi powiatowe 

- nr 2793D Wiadrów – Dobromierz 

- nr 2794 D Jawor - Dobromierz 

- nr 2916 D Szymanów – Serwinów – Jugowa 

- nr 2883 D Strzegom - Wolbromek  

- nr 2917 D Jaskulin od drogi nr 34 – Jaskulin 

- nr 2918 D od drogi 375 – Pietrzyków do drogi nr 5  

- nr 2919 D Stanowice – Siodłkowice  
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- nr 2921 D Strzegom – Kłaczyna  

- nr 2923 D Roztoka – Borów  

- nr 2924 D Roztoka –Kostrza  

- nr 2795 D z kier. Bolkowice – Gniewków  

d) drogi gminne od numeru 2331 D do numeru 2366 D  

e) drogi dojazdowe do pól 

Gmina posiada w swoim zarządzie 586 km dróg, w tym: 

- 40 km dróg gminnych (34 km utwardzonych) 

- 546 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych (6,5 km utwardzonych). 

Od 1995 roku systematycznie rosną nakłady na remonty dróg. Wymagane jest 

również zwiększenie nakładów na modernizację obiektów mostowych, przepustów 

i odwodnienia. Gęstość układu komunikacji drogowej jest zadawalająca, natomiast stan 

techniczny dróg, szczególnie gminnych, wymaga przeprowadzenia modernizacji ich 

nawierzchni lub wręcz odbudowy, głównie w przypadku szkód powodziowych. 

W przyszłości celowe będzie sporządzenie inwentaryzacji dróg gminnych, obiektów 

mostowych i przepustów, opracowanie planów ruchu na tych drogach oraz planu 

urządzeniowo - rolnego, który będzie warunkował możliwość pozyskiwaniu środków 

finansowych z funduszy pomocowych. Układ komunikacji kolejowej ogranicza się do linii 

o znaczeniu lokalnym, czyli drugorzędnej linii relacji Strzegom – Jelenia Góra 

z odgałęzieniem relacji Roztoka – Jawor, które są obecnie nieczynne. Linie te są 

rozbudowane o bocznice kolejowe w Roztoce, w Borowie i w Gniewkowie. W miejscowości 

Roztoka oraz Borów usytuowane są stacje kolejowe z obiektami do zagospodarowania. Linie 

kolejowe i obiekty stacyjne są własnością PKP. 

Rejon zaopatrywany jest w energię elektryczną poprzez oddział Wałbrzych Koncernu 

Energetycznego S.A. - ENERGIA PRO spółka akcyjna we Wrocławiu. Gmina obsługiwana 

jest przez Rejon Energetyczny Strzegom. Stan techniczny sieci średnich napięć jest dobry, 

niskich zadawalający, jednak wymaga prac remontowych i  modernizacyjnych. 

Przepustowość linii energetycznych średnich napięć pozwala na rozbudowę układu 

sieciowego do większych obciążeń. Stan sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy jest 

zadawalający. Funkcjonujący na terenie gminy system oświetlenia ulicznego, ze względu na 

przestarzały osprzęt, tj. oprawy i źródła światła, jest bardzo nieekonomiczny. W celu 

zminimalizowania kosztów oświetlenia, sporządzono inwentaryzację i projekt modernizacji. 

W przyszłości konieczna jest modernizacja istniejącego systemu oświetlenia. Aktualnie na 

terenie gminy znajduje się 578 punktów świetlnych. 

Gmina Dobromierz nie jest zaopatrywana w gaz sieciowy. Przez jej teren przebiega 

tranzytowy, wysokociśnieniowy rurociąg gazowy. Obecnie nie można jednoznacznie określić, 

czy istnieje możliwość podłączenia się do w/w rurociągu. Ewentualne działania inwestycyjne 
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muszą być poprzedzone analizą opłacalności inwestycji, co wiąże się m.in. z określeniem 

wielkości zapotrzebowania na gaz na terenie gminy. Obecnie gospodarstwa domowe 

korzystają z butli i zbiorników gazowych. Gospodarka cieplna gminy jest oparta na 

zróżnicowanych rozwiązaniach indywidualnych z przewagą lokalnych kotłowni oraz palenisk 

indywidualnych poprzez ogrzewanie piecowe oraz tzw. c.o. etażowe. Niewiele jest sytuacji 

gdzie zastosowano ogrzewanie poprzez ekologiczne systemy cieplne, tak jak w szkołach 

w Dobromierzu, Roztoce, Gniewkowie oraz w ośrodkach zdrowia w Roztoce i Dobromierzu. 

System ogrzewania Urzędu Gminy z uwagi na zły stan techniczny kotła w przyszłości 

również będzie wymagał zmiany. Obecnie w Urzędzie Gminy oraz Gminny Ośrodku Kultury 

sportu i Rekreacji stosuje się ogrzewanie c.o., w przyszłości warto zastosować ekologiczne 

systemy ogrzewania. 

 

II.4.4.Gospodarka wodno - ściekowa  
Gmina zaopatrywana jest w wodę przez jednostkę budżetową gminy - Zakład Obsługi 

Komunalnej w Dobromierzu. Woda dostarczana jest, po uzdatnieniu w Stacji Uzdatniania 

Wody w Dobromierzu, z ujęcia powierzchniowego oraz z dwóch ujęć podziemnych: 

w Dobromierzu i w Serwinowie. Woda dla wsi Czernica dostarczana jest z poza terenu 

gminy, z ujęcia z okolic Jawora przez zakład COM-D Jawor. Jest to rozwiązanie przejściowe 

do czasu wybudowania wodociągów w Borowie, Dzierzkowie i Gniewkowie oraz połączenia z 

Czernicą, które zamkną budowę systemu wodociągowego Gminy opartego na bazie 

własnych ujęć wodnych. Dziennie do sieci wodociągowych gminy wtłaczanych jest ok. 355 

m³ wody, co w całości pokrywa bieżące zapotrzebowanie odbiorców. Nie wszyscy 

mieszkańcy zwodociągowanych wsi pobierają wodę z wodociągu. Znaczna część 

mieszkańców korzysta z własnych ujęć wody (studnie). Od połowy lat dziewięćdziesiątych 

uległa znacznemu zwiększeniu długość sieci wodociągowych na terenie gminy – z 6,3 km 

długości sieci w roku 1994 do - 86,2 km aktualnie.  

Maksymalna wydajność ujęć wodnych w m³ / dobę w gminie dla n/w wodociągów wynosi: 

- Dobromierz – 240 m³ 

- Serwinów – Jugowa -150 m³ 

- Szymanów, Jaskulin, Bronow, Kłaczyna, Roztoka – 2000 m³ 

Zapotrzebowanie na wodę w m³/dobę przez n/w wodociągi wynosi: 

- Dobromierz – 100 m³ 

- Serwinów - Jugowa - 105 m³ 

- Czernica – 20 m³ 

- Szymanów, Jaskulin, Bronów, Kłaczyna, Roztoka -130 m³ 

Na terenie gminy brak jest sieci kanalizacji sanitarnej. We wsi Dobromierz istnieje 

poniemiecki kolektor deszczowy, gdzie można zaobserwować zjawisko odprowadzania 
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ścieków z gospodarstw domowych. Znaczna część gospodarstw domowych posiada 

zbiorniki przydomowe /szamba/, z których nieczystości wywożone są przez Spółdzielnię 

Usług Rolniczych w Dobromierzu, a następnie trafiają do oczyszczalni ścieków w Wolbromku 

- gmina Bolków.  

 

II.4.5. Gospodarka odpadami  
Gmina Dobromierz nie posiada własnego wysypiska odpadów stałych. Obecnie tylko 

ok. 60% mieszkańców gromadzi odpady komunalne. Pozostałe odpady trafiają na dzikie 

wysypiska lub są spalane. Odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy zajmuje się 

Spółdzielnia Usług Rolniczych w Dobromierzu, która wywozi odpady na składowisko 

w Zawiszowie, gmina Świdnica. W roku 2003 rozpoczęto selektywną zbiórkę odpadów 

z tworzyw sztucznych. Rozstawiono 50 pojemników w 12 wsiach, selektywną zbiórką objęci 

są wszyscy mieszkańcy. Gmina przystąpiła do porozumienia dotyczącego wspólnej 

selektywnej zbiórki i sortowania odpadów, które obejmować będzie gminy: Jaworzyna 

Śląska, Marcinowice, Strzegom, Świebodzice, Udanin oraz Żarów. 

Przyjęto następujące zasadnicze założenia dla rozwoju gospodarki odpadami w gminie: 

- zintegrowane podejście do gospodarki odpadami, 

- zapewnienie zorganizowanej zbiórki całej ilości wytwarzanych odpadów, 

- minimalizacja ilości odpadów oraz zmniejszenie ich potencjału szkodliwości, 

- wzrost recyklingu, w tym recyklingu organicznego, 

- składowanie odpadów wcześniej przekształconych, 

- zwiększony udział społeczny w procesie podejmowania decyzji, 

- efektywna ochrona zdrowia i życia ludności oraz środowiska przed odpadami. 

Gmina Dobromierz będzie należeć do systemu opartego na Centrum Sortowania, 

Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów (CSOiUO). CSOiUO powinno powstać na bazie 

istniejących obiektów gospodarki odpadami (składowisko w Zawiszowie oraz Starym 

Jaworowie), co jest uzasadnione ekonomicznie, biorąc pod uwagę rozbudowę rzeczywistej 

infrastruktury. Nie wyklucza się jednak tworzenia nowych obiektów. 

W ramach CSOiUO powstaną następujące obiekty: 

- sortownia odpadów z selektywnej zbiórki 

- kompostownia odpadów 

- stanowisko rozbiórki i sortowania odpadów wielkogabarytowych 

- stanowisko sortowania i magazynowania gruzu 

- instalacja mechaniczno-biologicznej obróbki odpadów zmieszanych 

Jednym z założeń programu gospodarki odpadami jest zorganizowanie gromadzenia 

odpadów przez wszystkich mieszkańców gminy. W tym celu planuje się powstanie punktów 

dobrowolnego gromadzenia odpadów (PDGO) we wszystkich gminach powiatu. Celem jest 
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łatwy dostęp mieszkańców do miejsc, gdzie w sposób zgodny z racjonalną gospodarką 

odpadami mogą gromadzić odpady, również niebezpieczne. W miejscu takim gromadzić 

można będzie odpady wielkogabarytowe, gruz budowlany, komunalne odpady 

niebezpieczne. Rodzaje zbieranych odpadów zależeć będą od zapotrzebowania na ich 

odbiór. 

Ważnym zadaniem dla gminy jest również likwidacja nielegalnych miejsc składowania 

odpadów oraz zapobieganie ich powstawaniu. W gminie Dobromierz znajdują się dwa takie 

miejsca: we wsi Kłaczyna – nielegalne składowisko odpadów pogalwanicznych oraz 

w okolicach Dzierzkowa dzikie wysypisko odpadów. W pierwszym przypadku zarząd 

województwa planuje pozyskać środki na rozwiązanie tego rodzaju problemów. Obecnie 

zbierane są informacje nt. takich miejsc, po czym zostanie przygotowany „Regionalny projekt 

dotyczący rekultywacji i rewitalizacji obiektów oraz terenów zdegradowanych”. W przypadku 

dzikiego wysypiska k/Dzierzkowa wykonany został projekt rekultywacji terenu; brak jest 

obecnie środków na realizację takiej inwestycji. Dodatkowo problem nie zostanie rozwiązany 

dopóki wszyscy mieszkańcy gminy nie zostaną objęci zorganizowanym gromadzeniem 

zmieszanych odpadów komunalnych. 

W zakresie gospodarki osadami ściekowymi plan zawiera alternatywne rozwiązania: 

- bezpośrednie wykorzystanie przyrodnicze osadów, głównie do celów rekultywacji 

i dostosowania terenów do potrzeb wynikających z planów zagospodarowania 

przestrzennego, w tym m.in. do rekultywacji zamykanych składowisk komunalnych oraz 

rekultywacji terenów poeksploatacyjnych surowców mineralnych, 

- wykorzystanie w rolnictwie, 

- termiczne przekształcanie - realizowana jest instalacja pirolityczno-katalitycznego rozkładu, 

- bezpośrednie składowanie na składowiskach komunalnych, 

- stabilizację wspólnie z odpadami komunalnymi w instalacji mechaniczno-biologicznej, 

wykorzystanie stabilizatu lub składowanie. 

W zakresie gospodarki odpadami z działalności gospodarczej plan przewiduje 

następujące działania: 

- zgodne z dotychczasowymi decyzjami - zezwoleniami na wytwarzanie odpadów lub 

uzgadniającymi programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 

- przekazywanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom posiadającym 

zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, obejmującej zbieranie, transport, 

odzysk i unieszkodliwianie odpadów, 

- odzysk lub unieszkodliwianie we własnych instalacjach, na podstawie zezwoleń na odzysk 

lub unieszkodliwianie, 

- wspólny odzysk lub unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tam gdzie jest to możliwe, 
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- przekazywanie osobom fizycznym do wykorzystania, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

- wspólne składowanie z odpadami komunalnymi, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 

nieselektywnego składowania odpadów i zgodnie z instrukcjami eksploatacji składowisk 

W szczególności, w odniesieniu do największych strumieni odpadów wskazuje się na: 

- celowość i możliwości wykorzystania odpadów mineralnych do rekultywacji (wypełnienia) 

wyrobisk i odtworzenia pierwotnego ukształtowania terenu. 

Dla odpadów niebezpiecznych komunalnych i z działalności gospodarczej zakłada się: 

- odpady komunalne - zbieranie w PDGO, zbieranie w zakładach gospodarki odpadami 

komunalnymi (składowiska. CSOiUO), zbieranie w wyznaczonych placówkach handlowych 

(apteki, sklepy), ewentualnie mobilny punkt zbiórki (na poziomie wojewódzkim), 

- odpady z działalności gospodarczej - odbiór przez wyspecjalizowanych przedsiębiorców 

posiadających zezwolenie, współpraca z komunalnymi punktami zbierania odpadów 

niebezpiecznych, 

- wykorzystanie CSOiUO jako punktu zbiorczego dla odpadów z powiatu. 

- współpracę z przedsiębiorcami prowadzącymi instalacje do odzysku i unieszkodliwiania 

poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych. 
 

II.4.6. Własność nieruchomości  
Na terenie gminy Dobromierz struktura własności gruntów w roku 2001 i 2003 przedstawiała 

się następująco: 

 

Źródło: Dane pochodzą z Powiatowego Biura Ewidencji i Katastru w Świdnicy 
(!) - Uwaga: 89 ha gminnych użytków rolnych jest wydzierżawione  

Pow. ogólna Grunty orne Użytki rolne Użytki leśne  
Własność 

 2001 r. 2003 r. 2001 r. 2003 r. 2001 r. 2003 r. 2001r. 2003 r. 
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351 
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298 
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19 

 

 
17 
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506 
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108 220 
 

171 (!) 62 
 

61 
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Stan aktualny, w stosunku do danych za 2003r przedstawionych w powyższej tabeli, uległ 

niewielkim zmianom w związku z wykupem gruntów rolnych przez dzierżawców, 

powiększaniem gospodarstw przez rolników oraz podejmowaniem dodatkowej działalności 

przez właścicieli gospodarstw rolnych. Nie jest to jednak proces zbyt dynamiczny. 

 

 

Pow. ogólna Grunty orne Użytki rolne Użytki leśne  
Własność 

 2003 r. Udział 
% 

2003 r. Udział 
% 

2003 r. Udział  
% 

2003 r. Udział 
% 
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Powierzchnia użytkowa lokali, wykorzystywanych na cele inne niż mieszkaniowe, 

stanowiących własność gminy w roku 2003 wynosiła ogółem ok. 14 tys. m². W roku 2004 

zostały wybudowane i oddane do użytkowania dwa gminne Ośrodki Zdrowia w Roztoce i w 

Dobromierzu - pow. użytkowa obu obiektów wynosi 404 m². Równocześnie z eksploatacji 

wyłączono dotychczasowe pomieszczenia ośrodków zdrowia – o powierzchni 463 m².  
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ZASOBY MIESZKANIOWE ADMINISTROWANE PRZEZ ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ W DOBROMIERZU  WG STANU NA 
31.12.2003R. 

 
 
wyszczególnienie 

 
ogółem 

 
Borów 

 
Czernica 

 
Dobromierz 

 
Dzierzków 

 
Gniewków 

 
Jaskulin 

 
Kłaczyna 

 
Pietrzyków

 
Roztoka 

 
Siodłkowice

 
Szymanów 

Liczba budynków ogółem  
89 

 
11 

 
5 
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13 

 
10 

 
2 

 
4 

 
4 

 
7 

 
1 

 
5 

W tym: 
1. Budynki stanowiące 
własność gminy: 

 
 
 
 

           

-  ilość budynków 56 7 3 17 7 6 1 4 1 5 - 5 

-  ilość lokali   
mieszkalnych 

203 47 16 40 23 26 4 5 5 22 - 11 

-pow. lokali mieszk. 10023 2254 683 2167 1012 1312 147 555 318 1085 - 490 

- liczba osób 541 124 48 133 42 83 12 13 13 57 - 16 

2.Budynki, w których 
występują wspólnoty 
mieszkaniowe ogółem 
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Liczba lokali mieszk. 
ogółem: 

 
160 
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27 
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12 

 
- 

 
4 

 
9 

 
4 

 
- 

W tym stanowiące 
własność: 
1/ gminy 

- liczba lokali 
- powierzchnia 
- liczba osób 
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5365 
273 

 
 
 
 

15 
657 
42 

 
 
 
 

10 
573 
22 

 
 
 
 

17 
1158 

46 

 
 
 
 

14 
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40 
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62 

 
 
 
 

11 
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37 

 
 
 
 
- 
- 
- 
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54 

 
 
 
 

6 
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1 
33 
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2/ osób fizycznych 
 - liczba lokali 

 
51 

 
2 

 
7 

 
17 

 
9 

 
7 

 
1 

 
- 

 
2 

 
3 

 
3 

 
- 

 - powierzchnia lokali   
-  liczba osób 
 

2657 
 

112 

124 
 

5 

404 
 

12 

929 
 

38 

458 
 

21 

331 
 

10 

42 
 

4 

- 
 
- 

79 
 

6 

137 
 

9 

154 
 

7 

- 

 
 
Gmina jest właścicielem 56 budynków i współwłaścicielem 33 budynków, w których znajdują się lokale mieszkalne. Powierzchnia 312 gminnych lokali mieszkalnych wynosi ogółem 15 388
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II.4.7. Identyfikacja problemów 
 

 zły stan nawierzchni dróg oraz infrastruktury drogowej 

 brak czynnej komunikacji kolejowej 

 brak koncepcji zagospodarowania obiektów kolejowych /obiekty stacyjne, mieszkalne 

i inne/oraz wykorzystania linii kolejowych i bocznic 

 dewastacja obiektów kolejowych. 

 przestarzały osprzęt, wysokie koszty utrzymania - należy podjąć działania związane 

z modernizacją systemu oświetlenia ulicznego (konieczność pozyskania środków 

finansowych na modernizacje oświetlenia ulicznego). 

 Potrzeba wymiany linii napowietrznych na sieci kablowe ziemne 

 brak sieci gazowej oraz brak aktualnych opracowań analitycznych w zakresie 

gazyfikacji gminy. 
 przestarzały system ogrzewania indywidualnych gospodarstw domowych, jak również 

jednostek budżetowych gminy (Urząd Gminy, GOKSiR), wywiera negatywny wpływ 

na środowisko naturalne. 

 niestabilna polityka państwa w zakresie kształtowania cen paliw. 

 brak realizacji sporządzonych opracowań projektowych na budowę kotłowni 

ekologicznych w Urzędzie Gminy oraz GOKSiR  

 brak wodociągu w kilku wsiach na terenie gminy, 

 niewielka liczba odbiorców wody z sieci wodociągowej w poszczególnych wsiach, 

 problem z wodą w suchych miesiącach letnich (studnie), 

 nie najlepsza jakość wody dostarczanej ze zbiornika uzdatnianej przez Stację 

Uzdatniania Wody – konieczność modernizacji SUW, 

 brak sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków na terenie gminy, 

 brak szamb przydomowych, nieszczelne zbiorniki istniejących szamb przydomowych, 

powodujące zanieczyszczenie środowiska naturalnego 

 odprowadzanie części ścieków płynnych przez mieszkańców do okolicznych rzek 

 nielegalne składowisko odpadów pogalwanicznych we wsi Kłaczyna zagrożeniem dla 

mieszkańców gminy oraz innych miejscowości, w tym Legnicy (możliwość zatrucia 

wody w  rzece i w zbiorniku Słup), 

 dzikie wysypisko  odpadów w okolicach Dzierzkowa, 

 brak rekultywacji istniejących dzikich wysypisk i składowisk, 

 brak pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (szkło, papier), 

• zły stan techniczny większości budynków komunalnych – budynki wymagają 

gruntownych remontów, 

• niski standard lokali mieszkalnych, 
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II.5. SFERA SPOŁECZNA 
 

II.5.1.Sytuacja demograficzna, wielkość populacji, wiek, wielkość populacji w wieku 
produkcyjnym 

W końcu roku 2002 liczba ludności gminy Dobromierz wynosiła 5523 osoby, a na 

koniec roku 2003 już tylko 5517 osób. Od początku roku 2000 notuje się stały spadek liczby 

mieszkańców. Tylko na przestrzeni lat 2000 – 2003 liczba mieszkańców zmalała o 21 osób. 

Jest to negatywne i niepokojące zjawisko, ponieważ proces ten trwa już od początku lat 

dziewięćdziesiątych. Stan ten wynika przede wszystkim z ujemnego salda ruchu naturalnego 

(- 51 osób) tj. małej ilości urodzeń i rosnącej śmiertelności mieszkańców. Saldo migracji 

w tym okresie jest dodatnie i wynosi 31 osób (dane za okres 2000-2003). 

Poniższe tabele przedstawiają sytuację na przestrzeni 3 lat XXI wieku  

 
Ludność w latach 2000 - 2003 z podziałem na płeć 

 

rok ogółem na 1km2 mężczyźni kobiety kobiety na 
100 mężczyzn 

2000 5538 64,0 2744 2794 101,8 

2001 5537 64,0 2730 2807 102,8 

2002 5523 63,8 2727 2796 102,5 

2003 5517 63,8 2714 2803 103,3 

 
 
Ruch naturalny ludności wraz z przyrostem w latach 2000 – 2003 
 

 
Rok urodzenia małżeństwa zgony przyrost 

naturalny 

urodzenia małżeństwa zgony przyrost 

naturalny 

 w liczbach bezwzględnych na 1000 mieszkańców 

2000 59 39 71 - 12 10,5 7,0 12,7 - 2,2 

2001 64 26 58 + 6 11,5 4,7 10,5 + 1,0 

2002 45 38 63 - 18 8,0 6,9 11,4 - 3,4 

2003 40 44 67 - 27 7,3 8,0 12,0 - 4,7 

 
 
Ruch migracyjny 

 
rok wymeldowania 

z terenu gminy 

zameldowania na 

terenie gminy 

saldo migracji 

2000 92 78 - 14 
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2001 52 55 + 3 

2002 38 85 + 47 

2003 67 62 - 5 

 
 
Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym 
 
 
rok ogółem wiek 

przedprodukcyjny 

udział 

% 

wiek 

produkcyjny

udział 

% 

wiek 

poprodukcyjny 

udział %

2000 5538 1342 24,0 3331 60,1 865 15,6 

2001 5537 1282 23,1 3392 61,2 863 15,6 

2002 5523 1270 23,0 3394 61,4 859 15,5 

2003 5517 1213 22,0 3616 65,5 688 12,5 

 
 
 
Ludność gminy według grup wiekowych stan na dzień 31.12.2003. 
 

Wiek (rocznik) ogółem mężczyźni kobiety 

Ogółem 5517 2711 2806 

0-5     (1998-2003) 302 157 145 

6-9     (1994-1997) 236 124 112 

10-12 (1991-1993) 215 103 112 

13-15 (1988-1990) 254 120 134 

16-18 (1985-1987) 293 153 140 

19-23 (1980-1984) 520 267 253 

24-29 (1974-1979) 490 254 236 

30-34 (1969-1973) 350 182 168 

35-39 (1964-1968) 347 181 166 

40-44 (1959-1963) 427 215 212 

45-49 (1954-1958) 480 273 207 

50-54 (1949-1953) 381 194 187 

55-59 (1944-1948) 290 153 137 

60-64 (1939-1943) 189 83 106 

65 i więcej 743 252 491 

wiek produkcyjno-

mobilny 18 – 44 lata 

2134 1099 1035 
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Graficzna interpretacja struktury demograficznej 
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II.5.2 Bezrobocie 
  Gmina Dobromierz jest typową gminą rolniczą pozbawioną dużych zakładów 

przemysłowych mogących rozładować trudną sytuację na rynku pracy. Sytuacja ta 

spowodowała, że gmina Dobromierz jest uznana przez Radę Ministrów za rejon szczególnie 

zagrożony wysokim bezrobociem strukturalnym. Jednakże kryteria, jakie trzeba spełnić przy 

organizacji robót publicznych, prac interwencyjnych i aktywizacji zawodowej absolwentów są 

bardzo wygórowane, co utrudnia przedsiębiorcom, zatrudnienie bezrobotnych w tych 

formach. Liczba ludności na dzień 31.12.2003 r. wynosiła 5517, natomiast liczba 

bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy stanowiła 665 osób, w tym 

319 kobiet tj.48 % ogółu bezrobotnych i 12,05 % w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców. 

Największy wzrost ilości bezrobotnych w roku 2003 nastąpił właśnie w miesiącu styczniu, 

a najmniejszy w miesiącach letnich tj. lipcu, sierpniu i we wrześniu, kształtował się 

w granicach od 600 do 618 osób, w tym od 322 do 325 kobiet. Na podstawie tych danych 

można stwierdzić, że w miesiącach letnich widoczna jest tendencja spadkowa wskaźnika 

bezrobocia. Na koniec grudnia zarejestrowanych było 660 bezrobotnych w tym 326 kobiet. 
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Natomiast liczba bezrobotnych za okres od stycznia do kwietnia 2004 roku przedstawia się 

następująco: 

 Miesiąc Ogółem w tym kobiety 

styczeń 674 325 

luty 683 322 

marzec 664 318 

kwiecień 654 320 

W przedstawionej tabeli widoczna jest niewielka tendencja spadkowa. 

 

  Na terenie gminy czynione są starania w celu złagodzenia negatywnych skutków 

bezrobocia. W roku 2003 sam Urząd Gminy oraz jego jednostki organizacyjne utworzyły 30 

miejsc pracy na podstawie umów zawartych z Urzędem Pracy. Były to prace dla 16 

mężczyzn - w ramach robót publicznych, dla 4 absolwentów - w ramach aktywizacji 

zawodowej absolwentów oraz dla 2 bezrobotnych - w ramach umowy z Agencją Własności 

Rolnej Skarbu Państwa. Zorganizowano również 8 staży stanowiskowych dla bezrobotnych 

absolwentów, umożliwiając im zdobycie doświadczenia w zakresie pracy biurowej, dzięki 

czemu mieli większą szansę na znalezienie dalszego zatrudnienia. Z  uwagi na wzrost 

kosztów utrzymania stałego miejsca pracy po zakończeniu umowy, efektywność zatrudnienia 

po zakończeniu w/w umów wyniosła 2 osoby. Ponadto, mając na uwadze trudną sytuację 

osób bezrobotnych, w szczególności związaną z koniecznością ponoszenia kosztów dojazdu 

do Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzicach, gmina  w porozumieniu z Powiatowym 

Urzędem Pracy uruchomiła Punkt Przyjęć Bezrobotnych z siedzibą w Dobromierzu oraz 

umożliwiła bezrobotnym odbiór zasiłków w Urzędzie Pocztowym w Dobromierzu. Dodatkowo 

bezpłatny dojazd do tych punktów zapewniają autobusy szkolne. Od marca 2004 r. swą 

działalność rozpoczęło Koło Bezrobotnych z siedzibą w Dobromierzu, którego celem jest 

udzielanie pomocy bezrobotnym z terenu gminy w zakresie pozyskiwania informacji na temat 

aktualnych ofert pracy. 

 

II.5.3 Warunki i jakość życia mieszkańców 
Mieszkańcy gminy Dobromierz zamieszkują w całości na terenie wiejskim, w samym 

Dobromierzu w zabudowie typowo miejskiej. 

Z danych opracowanych przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu uzyskanych w trakcie spisu 

powszechnego przeprowadzonego w roku 2002 wynika, że dla ponad 51,4 % mieszkańców 

gminy głównym źródłem utrzymania jest praca, 33,8% mieszkańców to emeryci i renciści, 

reszta pozostaje na utrzymaniu osób mających udokumentowane źródło utrzymania lub 

korzysta ze świadczeń socjalnych. 
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Około 42 % ludności zamieszkuje w budynkach wybudowanych przed rokiem 1918. 

Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi ok. 74 m2. Przeciętna liczba osób 

zamieszkujących w izbie - 0,86 os./1 izbę mieszkalną. Średnia liczba osób zamieszkujące 

w gospodarstwie domowym wynosi 3,05 os./1 gospodarstwo domowe. 

Wskaźnik dochodów podatkowych (Gg) w kraju do liczby mieszkańców w kraju wynosi 

714,71zł. 

Wskaźnik dochodów podatkowych (G) gminy do liczby mieszkańców gminy jest niższy 

i wynosi 593,08zł, co stanowi 83,0% wskaźnika Gg. 

 

714,71593,08

0
500

1000

1

Wskaźniki

Dochody podatkowe na jednego 
mieszkańca

Gg - wsk. 
w kraju
G - wsk.
 w gminie

 
 
 
 
Informacja o dochodach gminy  na jednego mieszkańca w latach 2002 - 2003 
 

LATA Dochody 
gminy 

Liczba mieszkańców Dochód na 1 
mieszkańca 

2002 8.581.236,- 5531 1.551,48

2003 7.812.882,- 5517 1.416,15
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W roku 2003 pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej objętych było 412 

rodzin, w skład których wchodziły 1174 osoby, co stanowi 21 % mieszkańców gminy. 

Rodziny objęte pomocą to: 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE LICZBA RODZIN 
OGÓŁEM 

LICZBA OSÓB 
W RODZINACH 

1 Rodziny ogółem 412 1174 
 o liczbie osób                   1 158 158 
                                       2 49 98 
                                       3 60 180 
                                       4 64 26 
                                       5 32 160 
                                       6 i więcej 49 322 
2. Rodziny z dziećmi ogółem 148 720 
 o liczbie dzieci                  1 47 173 
                                       2 39 163 
                                       3 33 182 
                                       4 15 92 
                                       5 9 65 
                                       6 2 16 
                                       7 i więcej 3 29 
3. Rodziny niepełne ogółem 50 169 
 o liczbie dzieci                  1 23 56 
                                       2 14 48 
                                       3 9 38 
                                       4 i więcej 4 27 
4. Rodziny rencistów i emerytów ogółem  182 320 
 o liczbie osób                   1 119 119 
                                       2 26 52 
                                       3 15 45 
                                       4 i więcej 22 104 
 
 
Źródła dochodów osób korzystających z pomocy ośrodka wg częstotliwości występowania: 

a) zasiłek rodzinny, 

b) zasiłek dla bezrobotnych, 

c) alimenty, 

d) zasiłek stały, okresowy gwarantowany z pomocy społecznej, 

e) renty i emerytury, 

f) dochody dorywcze i sezonowe, 

g) wynagrodzenie za pracę. 

 

Zasiłki przyznawane były ze względu na trudną sytuację życiową podopiecznych 
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Powód trudnej sytuacji Liczba 
rodzin 

 

Liczba osób 
w rodzinie 

% 
udział w 

stosunku do 
liczby rodzin 

ogółem 
Liczba rodzin korzystających ze świadczeń 412 1147 100 
Ubóstwo 349 1044 84,70 
Bezdomność 4 4 0,97 
Ochrona macierzyństwa 46 221 11,16 
Bezrobocie 212 758 51,41 
Niepełnosprawność 118 160 28,64 
Długotrwała choroba 57 137 13,83 
Bezradność w sprawach opiekuńczo – 
wychowawczych, w tym: 
rodziny niepełne i wielodzietne 

66 290 16,02 

Alkoholizm 19 45 4,61 
Trudność w przystosowaniu po opuszczeniu 
zakładu karnego 

3 3 0,73 

 

Świadczenia udzielone przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w 2003 roku: 

 zadania zlecone gminom 

Forma pomocy Liczba osób, którym 

przyznano świadczenie 

Liczba osób 

w rodzinie 

Razem 257 719 

Zasiłki stałe 15 73 

Zasiłki stałe 

wyrównawcze 

18 37 

Zasiłki okresowe 

gwarantowane 

4 9 

Zasiłki okresowe 127 513 

Renta socjalna 100 124 

Zasiłki z tyt. ochrony 

macierzyństwa 

18 83 

Zasiłek macierzyński 

jednorazowy 

13 63 

Zasiłki rodzinne  2 4 

Zasiłki pielęgnacyjne 26 42 

 

 zadania własne gmin 

Formy pomocy Liczba osób, którym 

przyznano świadczenie 

Liczba osób 

w rodzinie 

Razem 301 1033 
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Schronienie 4 4 

Posiłki (w tym dzieci 

i młodzież szkolna) 

158 411 

Usługi opiekuńcze 1 1 

Sprawienie pogrzebu 1 1 

Zasiłki celowe i w naturze 299 1029 

 

     W roku 2003 na terenie gminy przebywały 4 osoby bezdomne, 2 z nich przebywały 

w Schronisku Św. Brata Alberta w Świdnicy, 2 wynajmują mieszkania u osób prywatnych. 

Jedna z osób bezdomnych, ze względu na stan zdrowia posiada stały dochód – zasiłek stały 

wyrównawczy. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy zapewnienie 

posiłku osobom tego pozbawionym. 

 W 2003 roku w szkołach na terenie gminy w ramach dożywiania uczniów na łączną 

liczbę uczniów 696, pomocą tą objętych było 158 uczniów, co stanowi 22,70% wszystkich 

uczniów. Ogółem w 2003 roku zakupiono 24 900 posiłków. 

     Osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub 

niepełnosprawności, nie mogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym 

nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do 

umieszczenia w domu pomocy społecznej. W roku 2003 z w/w przyczyn skierowania do 

Domu Pomocy Społecznej otrzymało 6 osób, które do chwili obecnej przebywają w 

placówkach. Z usług opiekuńczych w rok 2003 – korzystała tylko  1 osoba (liczba 
udzielonych świadczeń - 1030).  
W roku 2003 z pomocy finansowej - dodatku mieszkaniowego - korzystało 91 rodzin. 

Łącznie przyznano 490 dodatków mieszkaniowych w tym dla: 

- najemców lokali stanowiących zasób gminy – 318, 

- innych najemców i właścicieli prywatnych – 172. 

Nakłady finansowe na świadczenia pomocy społecznej  

rok   środki pochodzące z gminy        środki pochodzące z 

dotacji 

2001   165.850 zł                 762.373 zł 

2002 174.983 zł                 941.330 zł 

2003  193.030                    674.438 zł 

w tym 122.700zł powódź (od X/03 – renty socjalne przeszły do wypłaty do ZUS ) 
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II.5.4.Oświata 

Rozwój wszystkich działów gospodarki lokalnej, tak sfery materialnej, jak  

i niematerialnej związany jest ściśle z postępem w dziedzinie oświaty i wychowania. 

Przedstawione poniżej zestawienia tabelaryczne pozwolą zwrócić uwagę na pewne fakty, 

prognozy oraz dają obraz rzeczywisty i prezentują szkic przyszłości. 

W Gminie Dobromierz funkcjonują obecnie następujące placówki oświatowe: 

- Szkoła Podstawowa w Dobromierzu  

- Szkoła Podstawowa w Gniewkowie  

- Zespół Szkół w Roztoce, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa 

i Gimnazjum. 

Do szkół uczęszcza ogółem: 698 uczniów, w tym do Gimnazjum liczącego 10 oddziałów – 

253 uczniów, a do szkół podstawowych – ogółem 445 uczniów (24 oddziały). W każdej 

szkole podstawowej znajduje się jeden oddział przedszkolny. 

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych: 
 
Siedziba szkoły Rok szkolny Ilość oddziałów Ilość dzieci 

Dobromierz 2003/2004 1 17 

Gniewków 2003/2004 1 21 

Roztoka 2003/2004 1 22 

RAZEM 2003/2004 3 60 

 
 
Szkoły Podstawowe obejmują dwa etapy kształcenia: 
 
 - I etap kształcenia - klasy I – III 
 
 - II etap kształcenia - klasy IV – VI 
 
Ilość uczniów w poszczególnych etapach kształcenia – stan na 31.12. 2003 r. 
 
I  ETAP KSZTAŁCENIA -  klasy    I - III : 
 

Siedziba szkoły Rok szkolny Ilość oddziałów Liczba uczniów 

Dobromierz 2003/3004 3 55 

Gniewków 2003/2004 3 51 

Roztoka 2003/2004 3 74 

RAZEM 2003/2004 9 180 

 
II ETAP KSZTAŁCENIA – klasy  IV – VI  : 
 

Siedziba szkoły Rok szkolny Ilość oddziałów Liczba uczniów 



Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Dobromierz 

 37

Dobromierz 2003/2004 3 54 

Gniewków 2003/2004 3 53 

Roztoka 2003/2004 6 98 

RAZEM 2003/2004 12 205 

 

  Na terenie Gminy Dobromierz funkcjonuje jedno GIMNAZJUM, do którego dowożona 

jest młodzież z terenu całej gminy: 

 
Liczba uczniów w poszczególnych klasach w Gimnazjum w Roztoce  

– stan na dzień 31.12.2003r. 
 

Klasa Ilość oddziałów Ilość uczniów 

Klasa I 3 84 

Klasa II 4 99 

Klasa III 3 70 

RAZEM 10 253 

 
 

W oparciu o dane pochodzące z Ewidencji Ludności Urzędu Gminy w Dobromierzu 

można wskazać liczbę dzieci, które w najbliższych latach rozpoczną naukę w placówkach 

oświatowych na terenie gminy. 
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WYKAZ DZIECI Z TERENU GMINY DOBROMIERZ URODZONYCH W LATACH 1998 - 
2003 
 

  

Analizując powyższe dane obserwujemy w demografii (już od 2001r.) tendencję 

spadkową w zakresie liczby uczniów, co już doprowadziło do zmniejszenia liczby oddziałów 

w szkołach oraz reorganizacji systemu oświaty na terenie Gminy Dobromierz. W kolejnych 

latach niezbędne będzie podjęcie następnych działań mających na celu racjonalne 

zarządzanie oświatą na terenie gminy. 

 
II.5.5. Kultura 

Zadania w zakresie wychowania, upowszechniania kultury, rozwoju czytelnictwa, 

czynnego wypoczynku, rekreacji i sportu na terenie gminy realizuje Gminny Ośrodek Kultury, 

Sportu i Rekreacji oraz świetlice wiejskie znajdujące się w niemal każdym sołectwie: 

1) Szymanów, jako jedyna posiada stałe ogrzewanie (świetlica bardzo dobrze wyposażona 

w niezbędny sprzęt). Oddana w użyczenie Radzie Sołeckiej. W świetlicy prowadzone są 

zajęcia świetlicowe, sportowe i plastyczne. Własność - mienie komunalne gminy; 

2) Jugowa z wyłączonym aneksem na funkcjonowanie prywatnej kawiarenki, nie 

dokończone zaplecze kuchenne, brak stałego ogrzewania, wymaga remontu 

ILOŚĆ DZIECI, KTÓRE NALEŻĄ DO OBWODU DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W DOBROMIERZU 

L.p. ROK URODZENIA DZIECKA 

1998 1999 2000 2001 2002 2003  

1 18 24 22 9 12 11 

 

ILOŚĆ DZIECI, KTÓRE NALEŻĄ DO OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W GNIEWKOWIE 

2 17 14 19 18 12 9 

ILOŚĆ DZIECI, KTÓRE NALEŻĄ DO OBWODU ZESPOŁU SZKÓŁ 
W  ROZTOCE 

3 19 17 22 16 21 19 

 
RAZEM 

 
54 

 
55 

 
63 

 
43 

 
45 

 
39 

Rok przyjęcia 
dziecka do 
oddziału 

przedszkolnego 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 
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i doposażenia w sprzęt. W świetlicy prowadzone są zajęcia świetlicowe, sportowe, 

plastyczne i modelarskie. Własność - mienie komunalne gminy; 

3) Kłaczyna z wydzielonym aneksem na funkcjonowanie prywatnej kawiarenki, brak stałego 

ogrzewania. Dach oraz okna w budynku kwalifikują się do wymiany, istnieje potrzeba 

odnowienia podłóg, wymiany drzwi. Obiekt wymaga uzupełnienia wyposażenia. 

W świetlicy prowadzone są zajęcia świetlicowe, sportowe i plastyczne. Własność - mienie 

komunalne gminy, 

4) Roztoka 

 na boisku sportowym, po remoncie, ogrzewanie kominkowe, brak toalet. 

Administruje klub sportowy "Granit Roztoka". Własność - mienie komunalne 

gminy; 

 nad byłą restauracją, do remontu kapitalnego (dach, strop). Współwłasność 

budynku  do 1/2 z osobą prywatną; 

 obok byłej biblioteki, zły stan techniczny obiektu, konieczność wykonania 

kapitalnego remontu. Stan prawny nieuregulowany ( postępowanie w toku); 

 Zajęcia świetlicowe i plastyczne odbywają się w czytelni biblioteki, zajęcia 

sportowe odbywają się na boisku szkolnym i hali sportowej przy Zespole Szkół.  

5) Gniewków, największa pod względem kubatury, brak stałego ogrzewania, stan 

zadawalający. Własność - mienie komunalne gminy; 

 zajęcia świetlicowe i plastyczne odbywają się w czytelni biblioteki szkolnej, 

natomiast zajęcia sportowe na boisku sportowym; 

6) Czernica, stan dobry, wymaga zakończenia prac remontowych – wymiany pionu 

schodów i remontu toalet oraz doposażenia w sprzęt, brak stałego ogrzewania. 

W świetlicy prowadzone są zajęcia świetlicowe i plastyczne oraz sportowe na boisku 

wiejskim. Własność - mienie komunalne gminy; 

7) Pietrzyków, brak stałego ogrzewania i toalet, konieczność remontu dachu i klamrowania 

budynku. W świetlicy prowadzone są zajęcia świetlicowe i plastyczne. Własność - mienie 

komunalne gminy; 

8) Bronów, 

• pawilon po byłym sklepie, wymaga remontu kapitalnego i doposażenia. Własność 

- mienie komunalne gminy; 

• połączona z budynkiem mieszkalnym. Własność - mienie komunalne gminy; 

 

W Dobromierzu znajduje się w siedziba Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, 

stan dobry, wymaga doposażenia w sprzęt oraz remontu. 

 GOKSiR prowadzi zajęcia stałe w następujących formach: 
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• ognisko muzyczne, 2 razy w tygodniu, próby zespołów instrumentalno - 

wokalnych 1 raz w tygodniu, 

• sekcja modelarska 1 raz w tygodniu, 

• sekcja plastyczna 2 raz w tygodniu, 

• zajęcia sportowe: tenis stołowy - codziennie, zajęcia na hali sportowej 

w Dobromierzu - 1 raz w tygodniu, 

• zajęcia świetlicowe - codziennie, 

Biblioteki rozwijają i zaspakajają potrzeby czytelnicze mieszkańców oraz 

upowszechniają wiedzę i służą rozwojowi kultury na terenie gminy.  

Biblioteki te znajdują się:  

• w Dobromierzu (budynek GOKSiR, obecnie trwa remont), 

• w Roztoce (budynek Zespołu Szkół - stan bardzo dobry, warunki pracy dobre),  

• w Gniewkowie (budynek Szkoły Podstawowej stan bardzo dobry), 

• w Czernicy (budynek świetlicy, obecnie trwa remont). 

Dane dotyczące liczby czytelników oraz wielkości zbiorów bibliotecznych za rok 2003 

przedstawiają się następująco: 

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobromierzu 
Zbiory biblioteczne 14352 

Czytelnicy ogółem 348 

Wypożyczenia ogółem 10249 

Wypożyczenia na miejscu 347 

punkt biblioteczny w Szymanowie 

Czytelnicy ogółem 68 

Wypożyczenia ogółem 675 

  

filia nr 1 w Roztoce 

Zbiory biblioteczne 11680 

Czytelnicy ogółem 715 

Wypożyczenia ogółem 7372 

Wypożyczenia na miejscu 588 

  

filia nr 2 w Gniewkowie 

Zbiory biblioteczne 5821 

Czytelnicy ogółem 314 
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Wypożyczenia ogółem 3598 

Wypożyczenia na miejscu 1010 

  

filia nr 3 w Czernicy 

Zbiory biblioteczne 3328 

Czytelnicy ogółem 94 

Wypożyczenia ogółem 1398 

Wypożyczenia na miejscu 64 

 

II.5.6. Sport i rekreacja 
Niewątpliwie dużą atrakcją w okresie letnim są baseny kąpielowe przyciągające 

młodzież, dzieci i dorosłych nie tylko z terenu Gminy ale i z okolicznych miejscowości.  

W sezonie letnim 2003 baseny odwiedziło ponad 15 tys. osób. Baseny kąpielowe 

w Dobromierzu zostały oddane do użytku w 1989 r. 

Kompleks basenowy zawiera: 

- niecka duża (50 m x 50 m x 2,5 m) 

- niecka mała (20 m x 20 m x 2,2 m) 

- brodzik (5 m x 7 m x 0,7 m) 

- stacja pomp z chloratorem 

- stacja filtrów wody 

- budynek sanitarno – socjalny (toalety damskie i męskie, przebieralnie wyposażone 

w natryski, pomieszczenie sanitarne, pomieszczenie dla ratowników, pomieszczenie 

gospodarza obiektu, kotłownia, pomieszczenie gospodarcze) 

- kasa przy wejściu na teren basenów 

Kompleks basenowy wymaga kapitalnego remontu (włącznie z nieckami), ze względu na 

intensywne użytkowanie w przeciągu 15 lat, w czasie których prowadzone były tylko doraźne 

naprawy. 

W ramach działalności GOKSiR funkcjonują następujące sekcje sportowe: 

1) UKS Dobromierz - judo, na bazie hali sportowej przy Szkole Podstawowej 

w Dobromierzu, 

2) UKS Spartakus Roztoka - piłka nożna juniora młodszego na bazie boiska sportowego 

i hali sportowej przy Zespole Szkół w Roztoce, 

3) GOKSiR Dobromierz - piłka siatkowa mężczyzn na bazie hali sportowej przy Szkole 

Podstawowej w Dobromierzu, rozgrywki w lidze TKKF, 

4) NYSA Roztoka – piłka siatkowa mężczyzn na bazie hali sportowej przy Zespole Szkół 

w Roztoce, 
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5) LKS Płomień Dobromierz - piłka nożna mężczyzn na bazie boiska sportowego 

w Dobromierzu, rozgrywki w B klasie grupy świdnickiej, 

6) LKS Nysa Kłaczyna - piłka nożna mężczyzn na bazie boiska sportowego w Kłaczynie, 

rozgrywki w B klasie grupy świdnickiej, 

7) LKS Granit Roztoka - piłka nożna mężczyzn seniorów i juniorów, rozgrywki w A klasie 

grupy wałbrzyskiej 

Na terenie gminy znajdują się cztery pełno wymiarowe boiska do gry w piłkę nożną: 

- boisko sportowe w Dobromierzu – boisko do gry w piłkę nożną,  (szatnia w złym 

stanie, brak natrysków i toalet) 

- boisko sportowe w Kłaczynie – boisko do gry w piłkę nożną z zapleczem (szatnie, 

natryski), znajduje się tam również boisko do piłki siatkowej oraz kort do tenisa 

ziemnego,  

- boisko sportowe w Roztoce – boisko do gry w piłkę nożną z zapleczem (szatnie, 

natryski, brak toalet), znajduje się tam również boisko do piłki siatkowej oraz kort do 

tenisa ziemnego,  

- boisko sportowe w Gniewkowie - boisko do gry w piłkę nożną z zapleczem (szatnie, 

natryski, toaleta) – zaplecze wymaga gruntownego remontu 

W ciągu ostatnich  lat na terenie gminy powstały dwie hale sportowe: 

- hala sportowa przy Zespole Szkół w Roztoce – pełno wymiarowa z zapleczem – stan 

bardzo dobry 

- hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Dobromierzu – pełno wymiarowa 

z zapleczem – stan bardzo dobry 

 
II.5.7. Poziom bezpieczeństwa 

We wszystkich miejscowościach występują drogi o nawierzchni bitumicznej, 

oświetlenie uliczne oraz sieć telefoniczna. Ma to istotny wpływ na poziom bezpieczeństwa, 

zwłaszcza w porze nocnej (ilość kradzieży mienia, rozboje, wezwanie pomocy, itp.). Przez 

teren gminy przebiegają dwie ważniejsze drogi: krajowa nr 5 o szczególnie dużym natężeniu 

ruchu i wojewódzka nr 34 z licznymi zakrętami, w większości w terenie zabudowanym. Ma to 

swoje przełożenie na ilość zdarzeń drogowych. Prawie w całości stara zabudowa wiejska, 

sporo dużych obiektów gospodarsko-mieszkalnych, często z tzw. murem pruskim, mogą 

stanowić realne zagrożenie pożarowe. 

Przepływająca przez prawie 2/3 długości gminy rzeka Nysa Szalona, mniejsze cieki 

wodne oraz zwiększone zrzuty wody ze zbiornika wodnego Dobromierz, w czasie dłuższych 

obfitych opadów deszczu powodują miejscowe rozlewiska i podtopienia przyległych terenów.  
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Niesienie pomocy mieszkańcom w powyższych przypadkach oparte jest na siłach i środkach: 

Posterunku Policji, 4 - ech jednostkach OSP, magazynie przeciwpowodziowym oraz dwóch 

placówkach służby zdrowia i placówce „Caritas”. 

Obsada Posterunku Policji  to 6 funkcjonariuszy, w tym: 

- Kierownik Posterunku, 

- jeden pracownik kryminalny,  

- dwóch dzielnicowych,  

- dwóch funkcjonariuszy służby patrolowej  

W dyspozycji Policji jest 1 radiowóz marki „Polonez”. Policjanci pracują w systemie 

zmianowym na terenie gminy podzielonej na 2 dzielnice, ale bez zapewnienia całodobowej 

obsługi. Siły policyjne własne, w razie konieczności wspomagane są przez Komisariaty 

Policji w Strzegomiu i Świebodzicach. Największe zagrożenie stanowią kradzieże cudzej 

rzeczy (nieczynne torowiska i linie energetyczne napowietrzne) - 24 przypadki oraz 

kradzieże z włamaniami – 14 przypadków. Sprzyjały temu miejsca niedostępne służbom 

patrolowym i nocne wyłączenia oświetlenia ulicznego. W zakresie ruchu drogowego 

zanotowano 34 zdarzenia drogowe, w tym 31 kolizji i 3 wypadki (1 wypadek z trzema 

ofiarami śmiertelnymi na drodze nr 5), nietrzeźwi kierowcy – 26. 

Przestępstwa kryminalne – 3 przypadki. 

Wskaźnik wykrywalności przestępczej wynosi: 

- ogólny – 68,4 %  

- przestępstw kryminalnych – 55,7 % 
 
Geograficzne położenie i ilość jednostek ochotniczych straży pożarnych 

wyposażonych w samochody i sprzęt przeciwpożarowy w miarę równomiernie zabezpieczają 

teren gminy pod względem udzielania pierwszej pomocy przeciwpożarowej. Dojazd jednostki 

od chwili wyjazdu do najdalszego miejsca zdarzenia nie powinien być dłuższy niż 13 - 15 

minut. Na terenie gminy każda jednostka jest w stanie w takim czasie dojechać do miejsca 

zdarzenia. OSP Dobromierz, jako jednostka funkcjonująca w Krajowym Systemie 

Ratowniczo-Gaśniczym, obsługuje także zdarzenia drogowe oraz teren powiatu świdnickiego 

zgodnie z dyspozycjami Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy. 

W razie konieczności gmina wspierana jest też przez jednostki z gmin sąsiednich (Strzegom, 

Świebodzice, Jawor). Uruchamianie sił ratowniczych oparte jest na systemie syren 

alarmowych – drogą radiową i poprzez sieć telefoniczną. 

Ogólna ilość czynnych syren alarmowych - 9 szt. usytuowanych  w 7 miejscowościach, 

 w tym: 

- uruchamiane drogą radiową - 3 szt.  (Dobromierz, Roztoka, Gniewków) 
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- uruchamiane przyciskiem        - 6 szt.  (Dobromierz - 2, Kłaczyna, Jugowa, Borów, 
Czernica)          

Alarmowanie odbywa się poprzez Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Świdnicy oraz pracownika Urzędu Gminy telefonicznie do naczelników 

jednostek i osób odpowiedzialnych za uruchamianie syreny. Na budynku Szkoły 

Podstawowej w Dobromierzu zamontowany jest, pracujący w sieci powiatowego monitoringu, 

punkt pomiaru opadów deszczu, z którego dane odbierane są bezpośrednio w Centrum 

Kryzysowym Starostwa Świdnickiego, a w Urzędzie Gminy jest radiotelefon pracujący także 

w sieci łączności Centrum Kryzysowego. 

Ogólna liczba strażaków w tzw. „bojówce” – 60 osób w 10 sekcjach i czterech jednostkach 

OSP: 

 OSP Dobromierz  4 sekcje x 6 = 24 osoby 

 OSP Roztoka   2 sekcje x 6 = 12 osób 

 OSP Gniewków  2 sekcje x 6 = 12 osób 

 OSP Kłaczyna  2 sekcje x 6 = 12 osób 

 

Umundurowanie strażaków czarne koszarowe i moro, OSP Dobromierz ubrania specjalne 

USP, niepalne, odporne na wodę i oleje oraz dwa aparaty tlenowe ochrony osobistej. 

Ponadto podstawowe wyposażenie osobiste: pasy, toporki, obuwie skórzane i gumowe, 

hełmy (Dobromierz i Roztoka z atestem), peleryny przeciwdeszczowe. 

 

Środki ratownicze umiejscowione w jednostkach OSP, są to: 

 samochody pożarnicze szt. 5, w tym: 2 średnie (STAR 266 I 244) 

3 lekkie (1 LUBLIN przystosowany także 

do ratownictwa drogowego oraz 2 ŻUKI) 

 motopompy       9 szt. 

 pompy szlamowe       4 szt. 

 pompa pływająca       1 szt. 

 piły spalinowe do drzewa     3 szt. 

 piła do stali i betonu                1 szt. 

 nożyco-rozpieracz do ratownictwa drogowego  1 szt. (używany przy 

 wypadkach drogowych) 

 agregat pompowy      1 szt. 

 sprzęt łącznościowy w tym: 

  radiostacje samochodowe    4 szt. 

  radiostacje nasobne     8 szt. 

  radiostacja miejscowa w Urzędzie Gminy            1 szt. 
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Magazyn przeciwpowodziowy w Dobromierzu jest wyposażony w: 

• worki     ok.12.000 szt. 

• folia czarna   300 m2  

• pochodnie    450 szt. 

• łopaty, szpadle, 

• buty gumowe, peleryny przeciwdeszczowe, 

• geowłóknina 

 

Powyższy sprzęt jest częściowo rozdysponowany w  remizach OSP.   

Ponadto dla potrzeb akcji przeciwpowodziowych od prywatnych właścicieli, w ramach 

wcześniejszych uzgodnień, gmina może otrzymać: 

- samochody ciężarowe wywrotki             - 3 szt. 

- koparko-ładowarkę    - 2 szt. 

- spychacz gąsienicowy    - 1 szt. 

- ciągnik 160 KM z przyczepą wywrotką             - 1 szt. 

- niesort i piasek do worków w ilościach wg potrzeb. 

 Analiza zdarzeń za rok 2003 
 

 Ogólna ilość akcji ratowniczych - 68 ( 8 wyjazdów poza granice gminy), w tym: 

- pożary  - 37  (3 – budynki mieszkalne, 10 – budynki gospodarcze, warsztat, trawy, 

ściółki, nieużytki, ścierniska, itp.) 

- miejscowe zagrożenia - 17 (wypadki i kolizje drogowe, gruz, olej, itp.) 

- akcje przeciwpowodziowe - 6 

- usuwanie wiatrołomów – 8 

Punkt ewakuacyjny w Szkole Podstawowej w Dobromierzu z możliwością pełnego 

zakwaterowania 26 osób. 

Wyposażeniu punktu to: 

- łóżka turystyczne wraz z kompletami pościeli, 

- stoły, krzesła, szafy ubraniowe, 

- naczynia, sztućce, termosy, ekspresy do kawy, 

- podstawowy sprzęt AGD (pralki, lodówki, kuchenka elektryczna, żelazko, 

odkurzacz, itp.) 

- agregat prądotwórczy sztuk 1. 
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Zabezpieczenie medyczne 
Dwie przychodnie zdrowia: 

- NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Jan Walski w Dobromierzu z obsadą 3 osobową 

w tym: 1 lekarz i 2 pielęgniarki; 

- NZOZ „Zdrowie” Andrzej Martynow w Roztoce z obsadą 4 osobową, w tym: 2 lekarzy 

i 2 pielęgniarki; 

- Gabinet stomatologiczny w Dobromierzu – Jan Ważny.  

Po godzinach otwarcia Przychodni, na podstawie podpisanych umów:  

- Stacja Pogotowia Ratunkowego w Strzegomiu, 

- Stacja Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy. 

Zespół Opieki Zdrowotnej „Caritas” Diecezji Legnickiej w Dobromierzu, 

Obsada: 

- 2  pielęgniarki środowiskowo-rodzinne 

- 1 położna 

Zasięg obsługi pielęgniarskiej – teren gminy Dobromierz oraz częściowo 
gminy Świebodzice 

 

Gminny Zespół Reagowania  
 

Siedziba Gminnego Zespołu Reagowania mieści się w Urzędzie Gminy w Dobromierzu. 

Struktura Zespołu i jego działanie - na podstawie Regulaminu Organizacji i Pracy 

Gminnego Zespołu Reagowania. 

Zadania Zespołu: 

- zapobieganie powstawaniu klęsk żywiołowych i sytuacji kryzysowych, 

- koordynowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w sytuacjach wystąpienia zdarzeń, 

- usuwanie skutków zdarzeń i odbudowa. 

Struktura Zespołu: 

- Szef Zespołu  

- Zastępca Szefa 

- grupa robocza o charakterze stałym - 6 osobowa, w tym: 

a/ grupa planowania cywilnego – 3 osoby 

b/ grupa monitorowania, prognoz i analiz – 3 osoby 

- grupa robocza o charakterze czasowym – 11 osobowa, w tym: 

a/ grupa operacji i organizacji działań – 5 osób 

b/ grupa zabezpieczenia logicznego – 3 osoby  

c/ grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalnej – 3 os. 

W czasie obowiązywania stanu klęski żywiołowej grupy robocze pracują w pełnych 

składach. 
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II.5.8. Określenie grup docelowych wymagających wsparcia 
1) Bezrobotni 

2) Osoby z problemem alkoholowym 

 

 Alkoholizm i jego profilaktyka. 
 
Z pomocy społecznej korzystało w 2003 roku 19 rodzin, w których występował problem 

alkoholowy. Aby uzyskać pomoc finansową, rodziny te były zobowiązane do podjęcia kroków 

mających na celu powstrzymywanie się od spożycia alkoholu. Pierwszym ogniwem pomocy 

dla tych osób jest Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób uzależnionych oraz 

dotkniętych przemocą. W 2003 roku z porad skorzystały 43 osoby. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wezwała na rozmowę 

motywującą do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego 21 osób, z czego 3 osoby 

podjęły leczenie z widocznym skutkiem, do sądu rodzinnego skierowano 2 wnioski o wydanie 

postanowienia o obowiązku leczenia. 

3)  Dzieci z rodzin osób uzależnionych 

Dzieci z rodzin uzależnionych objęto pomocą w świetlicach środowiskowych (na terenie 

gminy działają 3), gdzie realizowany jest program profilaktyczny. Na zajęcia uczęszczało 55 

dzieci. Dzieci miały zapewnione dożywianie, zajęcia opiekuńcze oraz sportowe. 

Poza tym w okresie wakacji mogły uczestniczyć w różnych formach wypoczynku między 

innymi kolonii letniej w Gdyni ( wypoczywało 30 dzieci).  

 
II.5.9. Rynek pracy 

Wśród bezrobotnych mieszkańców gminy Dobromierz dominują osoby, których wiek 

mieści się w przedziale 18 -54 lata, przy czym najliczniejszą podgrupę stanowią osoby w 

wieku 25-34 lat. Niepokojące jest to, że większość bezrobotnych to ludzie młodzi w wieku 18-

34 lat. Biorąc pod uwagę kwalifikacje bezrobotnych zauważyć można, że bezrobocie dotyka 

głównie osób z niskim wykształceniem, tzn. zawodowym lub podstawowym (niepełnym 

podstawowym). W ciągu najbliższych kilku lat liczba mieszkańców gminy w wieku 

produkcyjnym będzie stała lub nieznacznie zmaleje, w związku z czym bezrobocie nie 

powinno znacznie wzrosnąć, a przy założeniu, że nie będzie ubywało miejsc pracy, można 

przyjąć, że nieznacznie zmaleje. 
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tab. 3 Struktura bezrobocia 
Wskaźnik bezrobocia - 

  
Liczba 

bezrobotnych
ogółem 

Liczba 
bezrobotnych 

kobiet Wyszczególnienie 

654 320 
   

15-17 0 0
18-24 166 77
25-34 177 97
35-44 158 74
45-54 133 67
55-59 20 5

Wiek 

60-64 lata 0 0
   

wyższe 8 7
policealne.

średnie zaw. 133 75

średnie 
ogólokształ. 28 18

zasadnicze 283 131

Wykształcenie 

podstawowe
i niepełne

podst.
202 89

   
do 1 roku 63 40

1-5 126 53
5-10 107 50

10-20 150 75
20-30 71 25

30 lat i 
więcej 5 0

Staż 
pracy 

ogółem 

bez stażu 132 77
 
  Rynek pracy zdominowany jest przez mężczyzn. Z ogólnej liczby zatrudnionych 

w 2003 roku, kobiety stanowiły tylko 29,02%. Kobiety stanowiły większość zatrudnionych 

tylko w: 

- ochronie zdrowia i opiece społecznej (84,91%) 

- edukacji (82,61%) 

- pozostałej działalności usługowej, komunalnej, społecznej i indywidualnej (66,67%) 

W ostatnich latach ta dysproporcja nieznacznie się pogłębia  

 

II.5.10.Identyfikacja problemów 
 widoczne starzenie się społeczeństwa, spadek liczby urodzeń 

 spadek liczby mieszkańców gminy, wzrost liczby zgonów 
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 migracja osób młodych spowodowana brakiem możliwości znalezienia interesującej 

pracy 

 wysoki poziom bezrobocia wśród mieszkańców 

 brak wzrostu zatrudnienia w przedsiębiorstwach działających na terenie gminy 

 trudne do spełnienia kryteria stawiane przed potencjalnym pracodawcą przez Urząd 

Pracy dotyczące zatrudniania osób bezrobotnych  

 21 % mieszkańców gminy żyje w ubóstwie, co zmusza ich do korzystania ze 

wsparcia finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w stosunku do roku 

2002 liczba osób korzystających z pomocy społecznej spadła o 3,8%, 

 największy procent wśród rodzin korzystających z pomocy społecznej stanowią 

rodziny, których źródłem utrzymania jest renta lub emerytura tj. 44%, porównując 

z rokiem 2002 wartość ta nie uległa zmianie. Drugie miejsce zajmują rodziny mające 

na utrzymaniu dzieci tj. 35,9 %, w stosunku do roku 2002 zaznaczył się w tej grupie 

znaczny spadek, bo o 18,6%, co wskazuje, że dzieci będące pod opieką rodziców 

w 2002 roku, w roku następnym usamodzielniły się, 

 biorąc pod uwagę powody przyznawania pomocy, ponad 51% korzysta z pomocy 

finansowej z uwagi na długotrwałe bezrobocie, w 2002 roku 45%, co wskazuje na 

powolny wzrost [ o 6% ] liczby osób bezrobotnych na terenie naszej gminy. Na 

drugim miejscu 28,6% klasyfikują się osoby niepełnosprawne i tu również 

obserwujemy wzrost liczby osób niepełnosprawnych w stosunku do roku 2002 

o 7,6%. 

 brak zaplecza na boisku sportowym w Dobromierzu 

 brak toalet na boiskach sportowych (Dobromierz, Roztoka, Kłaczyna) 
 nawierzchnia kortów tenisowych wymaga remontów (Roztoka i Kłaczyna) 
 dna niecek basenowych wymagają kapitalnego remontu 

 konieczne jest przeprowadzenie remontu i doposażenia zaplecza sanitarnego 

basenów (toalety i natryski) oraz zaplecza technicznego (pompownia, chlorator)  

 Brak świetlic w Borowie, Dzierzkowie i Jaskulinie 

 Zły stan techniczny świetlic wiejskich 

 Brak odpowiedniego wyposażenia świetlic 

 Brak wyposażenia biblioteki oraz GOKSiR w sprzęt komputerowy 

 Systematyczny spadek liczby uczniów powodujący wzrost kosztów utrzymania szkół 

 Rosnące koszty dowozu uczniów z powodu pogarszającego się stanu technicznego 

autobusów oraz wzrostu cen paliwa  

 zły stan techniczny samochodów Straży Pożarnej  i Policji (konieczność wymiany 

oraz kapitalnych remontów) 

 sprzęt ratowniczo-gaśniczy wymaga uzupełnienia 
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 brak dostatecznej ilości aparatów tlenowych 

 remizy strażackie wymagają gruntownych remontów 

 brak zbiorników do przewozu wody pitnej 

 potrzeba uzupełnienia środków łączności w pojazdach pożarniczych  

 potrzeba doposażenia jednostek (piły spalinowe, agregaty prądotwórcze, prostowniki, 

węże strażackie, pompy pływające, zbiorniki brezentowe na wodę) 

 braki w umundurowaniu i wyposażeniu osobistym strażaków 

 istnieje konieczność stworzenia przyjaznego programu (przystępne ceny działek pod 

inwestycje, uzbrojenie terenu, pomoc w załatwianiu formalności dokumentacyjno-

prawnych) w celu przyciągnięcia inwestorów zewnętrznych na teren gminy, 

tworzących miejsca pracy. 

 brak zachęt dla przedsiębiorców do inwestowania na terenie gminy (ulgi w podatku 

od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy) 

 

II.6. GOSPODARKA 
 
II.6.1. Główni pracodawcy i zatrudnienie 

Analizując strukturę zatrudnienia wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) można 

jednoznacznie określić głównych pracodawców na terenie gminy Dobromierz. Firmy 

zajmujące się kopalnictwem i górnictwem zatrudniały w roku 2003 - 53,68% ogółu 

zatrudnionych na terenie gminy. Następne w kolejności były firmy związane z obsługą 

nieruchomości i firm (11,13%), edukacją (10,38%), ochroną zdrowia i opieką 

społeczną (7,97%), administracją publiczna i obrona narodową (6,62%) oraz rolnictwem,  

łowiectwem i leśnictwem (5,41%). Firmy związane z pozostałymi działami gospodarki nie 

przekroczyły 2% zatrudnionych z ogółu zatrudnionych na terenie gminy. 
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W latach 2000-2003 zatrudnienie wzrosło tylko w podmiotach gospodarczych 

zajmujących się obsługą nieruchomości i firm (rys 1.). Pozostałe podmioty albo zredukowały 

zatrudnienie albo go nie zmieniły. Niepokojący głównie jest trend do zmniejszania 

zatrudnienia przez firmy związane z kopalnictwem i górnictwem, które to zatrudniają 

większość pracowników na terenie gminy. 

 

 

 

 

 
 

Zatrudnieni wg PKD LICZBA OSÓB 
ZATRUDNIONYCH 

procent 
z ogółu 

Ogółem 665  100% 
Górnictwo i kopalnictwo 357 53,68%
Obsługa nieruchomości i firm 74 11,13%
Edukacja 69 10,38%
Ochrona zdrowia i opieka społeczna 53 7,97%
Administracja publiczna i obrona 
narodowa 44 6,62%
Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 36 5,41%
Przetwórstwo przemysłowe 13 1,95%
Transport, gospodarka magazynowa i 
łączność 8 1,20%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energ. 
elktr., gaz i wodę 7 1,05%
Pozostała działalność usługowa, 
komunalna, społeczna i indywidualna 3 0,45%
Handel i naprawy 1 0,15%
Rybołówstwo i rybactwo 0 0,00%
Budownictwo 0 0,00%
Hotele i restauracje 0 0,00%
Pośrednictwo finansowe 0 0,00%
Gospodarstwa domowe zatrudniające 
pracowników 0 0,00%
Organizacje i zespoły eksterytorialne 0 0,00%

 
tabela 1 Zatrudnieni w 2003 na terenie Gminy Dobromierz wg 

sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności 
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II.6.2. Struktura podstawowych branż na terenie gminy 
 

W Gminie Dobromierz dominują firmy zajmujące się handlem i naprawami (tabela 2). 

Następne w kolejności to przemysł, transport, gospodarka magazynowa i łączność.  

 

rys. 1 Zatrudnienie w latach 2000-2003 według sekcji Polskiej Klasyfikacji 
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W latach 2000-2002 łączna liczba podmiotów gospodarczych na terenie gminy powoli, lecz 

systematycznie rosła. Największy wzrost można zaobserwować w dominującej na terenie 

gminy grupie: handel i naprawy (rys. 2). 

 
 
 
 

 

Podmioty gospodarcze rok 2000 rok 2001 rok 2002 

Ogółem 324 332 349

przemysł 74 72 75

budownictwo 24 22 22

handel i naprawy 102 104 111

transport, gospodarka magazynowa i łączność 33 35 37

obsługa nieruchomości i firm; nauka 12 15 16

ochrona zdrowia i opieka społeczna 4 8 8

 
tabela 2 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w KRUP REGON według sekcji Polskiej 
Klasyfikacji Działalności 

 

rys. 2 Podmioty zarejestrowane w KRUPGN REGON wg sekcji 
w latach 2000-2002
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II.6.3 Identyfikacja problemów 
Gospodarka w Gminie Dobromierz skupia się głównie wokół kopalnictwa i górnictwa 

(największe zatrudnienie), natomiast największą dynamikę przyrostu firm obserwuje się 

w przypadku firm zajmujących się handlem i naprawami. Niestety, nie ma to wpływu na 

wzrost zatrudnienia w gminie, ponieważ w roku 2003, na 111 zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych zajmujących się handlem i naprawami, żaden nie zatrudniał  pracowników. 

W pozostałych działach sytuacja wygląda podobnie. Większość podmiotów gospodarczych 

zarejestrowanych na terenie Gminy Dobromierz to osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą. Trzeba również zauważyć, że istniejące podmioty nie zmieniają z czasem 

swojej formy prawnej, co sugeruje, że są to w większości jednoosobowe firmy z małą szansą 

na dalszy rozwój. 

 

Podmioty gospodarcze 
rok 

2000 rok 2001
rok 

2002
Ogółem 324 332 349
Sektor publiczny 15 12 11
Sektor prywatny 309 320 338
 
jednostki budżetowe bd 11 10
przedsiębiorstwa państwowe 0 0 0
spółki prawa handlowego 16 17 17
spółki z udziałem kapitału zagranicznego 9 10 9
osoby fizyczne 248 260 279
  

tabela 3 Podmioty gospodarcze z terenu Gminy Dobromierz  
zarejestrowane w KRUPGN REGON 
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III. ZADANIA POLEGAJCE NA POPRAWIE SYTUACJI NA DANYM OBSZARZE  
 
III.1. OPIS ANALIZY SWOT 

Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów Strengths (mocne strony), 

Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagrożenia 

w otoczeniu).  

Analiza SWOT jest efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron organizacji oraz 

badania szans i zagrożeń, jakie stoją przed organizacją. Analizę SWOT można z równym 

powodzeniem zastosować do dowolnego przedsięwzięcia.  

SWOT oparta jest na schemacie klasyfikacji dzielącym wszystkie czynniki mające wpływ na 

bieżącą i przyszłą pozycję organizacji na:  

• zewnętrzne w stosunku do organizacji i mające charakter uwarunkowań 

wewnętrznych,  

• wywierające negatywny wpływ na organizację i mające wpływ pozytywny  

Ze skrzyżowania tych dwóch podziałów powstają cztery kategorie czynników:  

• zewnętrzne pozytywne - szanse. Szanse to zjawiska i tendencje w otoczeniu, które 

gdy odpowiednio wykorzystamy staną się impulsem rozwoju oraz osłabią zagrożenia.  

• zewnętrzne negatywne - zagrożenia. Zagrożenia to wszystkie czynniki zewnętrzne, 

które są postrzegane jako bariery dla rozwoju firmy, utrudnienia, dodatkowe koszty 

działania. Istnienie zagrożeń ma destrukcyjny wpływ na rozwój organizacji lub 

powodzenie inwestycji. Jednocześnie nie pozwala na pełne wykorzystanie szans 

i mocnych stron.  

• wewnętrzne pozytywne - mocne strony, czyli atuty organizacji. Mocne strony to 

walory organizacji, które w pozytywny sposób wyróżniają ją pośród konkurencji. 

Mocne strony mogą być wynikiem wielkości organizacji, polegać na dużym udziale 

w rynku, niskich kosztach jednostkowych, dysponowania nowoczesną technologią, 

jakością produkcji itd.  

• wewnętrzne negatywne - słabe strony organizacji. Słabe strony to konsekwencja 

ograniczeń zasobów i niedostatecznych kwalifikacji. Mogą one dotyczyć całej 

organizacji, jak i jej części. Każda organizacja posiada słabe strony. Jednak zbyt 

duża ich ilość może spowodować, że organizacja nie utrzyma się na rynku 

konkurencyjnym, a inwestycja może przynieść starty, zamiast spodziewanych 

zysków.  
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Sporządzenie listy czynników i określenie trendów w otoczeniu i wnętrzu organizacji pozwala 

w kolejnym etapie ocenić siłę ich wpływu na organizację i priorytetowe działania, które 

muszą zostać podjęte. Informacje uzyskane w trakcie analizy SWOT będą podstawą 

podejmowania kolejnych, strategicznych decyzji. 

 



Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Dobromierz 

 57

III.2. PODSUMOWANIE ANALIZY SWOT 
 
Nr Analiza SWOT   OCENA  

Siła wpływu zjawiska na 
pozycje gminy 

 
ZJAWISKO 

 Atut Słabość Szansa Zagrożeni
e 

Kierunek 
trendu 

Dziś Jutro Pojutrze 
 STRUKTURA GOSPODARCZA TERENU 

Grupa 1 
        

 Bogate złoża granitu X    - 10 10 10 
 Rozwój branży wydobywczej i przetwórstwa 

kamienia 
X    rosnący 7 8 9 

 Dobre grunty orne X    - 7 7 7 
 Infrastruktura wodno-ściekowa  X   opadający 8 7 6 
 Brak łączy tele-inofrmatycznych  X   - 8 7 5 
 Brak wzrostu zatrudnienia w MSP  X   - 6 6 6 
 Rozdrobnienie gruntów rolnych  X   - 6 6 6 
 Bliskość granicy (export)   X  - 7 7 7 
 Możliwość wykorzystania środków z UE   X  rosnący 2 4 6 
 Brak przedsiębiorczości wśród absolwentów    X opadający 7 7 6 
 Wzrost kosztów prowadzenia małej 

działalności gospodarczej (obsługa księgowa, 
koszty pracy) 

   X rosnący 6 7 8 

 Zła jakość sieci dróg krajowych i autostrad    X opadający 6 5 4 
 Zaostrzone normy ochrony środowiska    X rosnący 5 6 7 
 Brak polityki wspierającej małe 

przedsiębiorstwa 
   X opadający 5 4 4 

 Brak aktywnej polityki na rynku pracy 
 

   X rosnący 3 4 4 

 SPOSÓB UŻYTKOWANIA TERENU 
Grupa 2 
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 Bogate złoża granitu X    - 10 10 10 
 Dobre grunty orne X    - 7 7 7 
 Lokalizacja zbiornika wody pitnej na terenie 

gminy 
X    rosnący 3 4 5 

 Rozdrobnienie gruntów rolnych  X   - 6 6 6 
 Brak regulacji stosunków wodnych  X   - 4 4 4 
 Konieczność ochrony wody pitnej w zbiorniku 

Dobromierz 
  X  rosnący 10 10 10 

 Możliwość zalesiania   X  rosnący 10 10 10 
 Niewłaściwa gospodarka odpadami 

przemysłowymi 
   X rosnący 8 8 8 

 KOMUNIKACJA I INFRASTRUKTURA 
Grupa 3 

        

 Zmniejszająca się ilość miejscowości 
niezwodociągowanych 

X    rosnący 5 6 7 

 Ciągła rozbudowa systemu wodociągowego X    rosnący 5 6 7 
 Pełna dostępność do sieci energetycznej X    rosnący 5 6 6 
 Posiadanie dokumentacji rozbudowy sieci 

kanalizacyjnej 
X    rosnący 5 5 5 

 Położenie w ciągu dróg krajowych i 
wojewódzkich 

X    rosnący 3 4 5 

 Lokalizacja zbiornika wody pitnej na terenie 
gminy 

X    rosnący 3 4 5 

 Planowana budowa kanalizacji  X    rosnący 1 3 4 
 Rozwinięta sieć dróg gminnych X    rosnący 1 2 3 
 Brak kolejowych przewozów pasażerskich i 

towarowych 
 X   opadający 9 9 10 

 Ograniczone środki finansowe na odtwarzanie 
infrastruktury drogowej 

 X   opadający 8 7 6 

 Oświetlenie uliczne wymagające pilnego 
remontu 

 X   rosnący 7 8 9 
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 Mała ilość chodników i kładek  X   - 5 5 5 
 Brak dokumentacji wodociągów dla wsi 

Gniewków, Pietrzyków, Bronówek 
 X   rosnący  5 4 3 

 Brak kanalizacji sanitarnej i oczyszczani 
ścieków 

 X   opadający 2 3 4 

 Bardzo zły stan infrastruktury kolejowej  X   rosnący  1 2 3 
 Zły stan dróg powiatowych i gminnych  X   rosnący 1 2 3 
 Linie energetyczne n.n. wymagające 

modernizacji 
 X   rosnący  1 2 3 

 Brak sieci gazowej i ciepłowniczej  X   rosnący 1 1 2 
 Możliwość uzyskania zewnętrznego 

finansowania 
  X  rosnący 3 4 5 

 Niski poziom bezpieczeństwa ruchu 
drogowego 

   X opadający 5 4 3 

 STAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO 
Grupa 4 

        

 Własne ujecie wody X    rosnący 10 10 10 
 Posiadanie dokumentacji technicznej 

wodociągów dla wsi Borów, Dzierzków 
X    rosnący 10 5 5 

 Dobre warunki glebowe X    rosnący 7 7 7 
 Posiadanie planu gospodarki odpadami X    rosnący 7 7 7 
 Niski stopień uprzemysłowienia terenu X    - 7 7 7 
 Częściowa segregacja odpadów X    rosnący 5 6 7 
 Lokalne rozmieszczenie źródeł hałasu X    - 5 5 5 
 Brak kanalizacji sanitarnej w gminie  X   rosnący 10 8 8 
 Brak regulacji rzek przepływających przez 

gminę 
 X   - 6 6 6 

 Ograniczone środki finansowe  X   - 5 5 5 
 Bliskie sąsiedztwo osiedli mieszkaniowych ze 
źródłami hałasu 

 X   - 5 5 5 
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 Stosowanie tradycyjnych nośników energii  X   - 5 5 5 
 Brak regulacji stosunków wodnych  X   - 4 4 4 
 Konieczność ochrony wody pitnej w zbiorniku 

Dobromierz 
  X  rosnący 10 10 10 

 Możliwość zalesiania   X  rosnący 10 10 10 
 Wzrost świadomości ekologicznej   X  rosnący 7 8 8 
 Słabe uprzemysłowienie   X  rosnący 7 7 7 
 Egzekwowanie norm i przepisów w zakresie 

hałasu 
  X  - 5 5 5 

 Bliskie sąsiedztwo linii przesyłania gazu   X  - 5 5 5 
 Możliwość pozyskania środków z UE na 

wodociągowanie i kanalizowanie  
  X  rosnący 5 4 3 

 Brak środków finansowych    X rosnący 10 10 10 
 Braki i zła jakość wody pitnej w 

miejscowościach nie zwodociągawanych 
   X rosnący 10 10 10 

 Wzrastająca produkcja odpadów    X rosnący 8 9 9 
 Niewłaściwa gospodarka odpadami 

przemysłowymi 
   X rosnący 8 8 8 

 Niewystarczające środki własne na wkład do 
inwestycji współfinansowanych przez UE 

   X rosnący  7 7 7 

 Wzrastająca emisja pyłów w pobliżu kopalń    X - 6 6 6 
 Wzrastający ruch komunikacyjny    X - 5 5 5 
 Zagrożenie powodziowe    X - 5 5 5 
 ŚRODOWISKO KULTUROWE 

Grupa 5 
        

 Istnienie basenu kąpielowego X    - 8 8 8 
 Posiadanie bibliotek X    - 8 8 8 
 Położenie komunikacyjne X    rosnący 7 8 9 
 Posiadane ośrodka kultury X    rosnący  7 8 9 
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 Oferta edukacyjna X    rosnący 7 8 9 
 Hale sportowe przy szkołach X    - 7 7 7 
 Działanie świetlic wiejskich X    rosnący 6 7 8 
 Istnienie drużyn i sekcji sportowych X    rosnący 5 6 7 
 Unikalna flora i fauna X    - 5 5 5 
 Boiska sportowe we wsiach X    - 5 5 5 
 Doskonałe warunki do turystyki X    - 4 7 10 
 Położenie szlaków turystycznych X    rosnący 4 6 8 
 Istnienie bazy noclegowej i żywieniowej X    rosnący 4 6 8 
 Istnienie kół zainteresowań X    rosnący 4 5 5 
 Brak pola namiotowego  X   - 8 8 8 
 Słabe wyposażenie świetlic  X   malejący 7 6 5 
 Niepełne wykorzystanie hal sportowych  X   malejący 6 5 4 
 Niewystarczające nakłady na remonty szkół  X   malejący 5 4 2 
 Mała różnorodność uprawianych dyscyplin  X   malejący 4 3 2 
 Brak oznakowanych ścieżek rowerowych  X   rosnący 0 2 5 
 Nie skomputeryzowana biblioteka  X   rosnący 0 1 2 
 Zabytki zlokalizowane na terenie gminy   X  malejący 5 4 3 
 Administracja świetlic przez sołectwa   X  rosnący 1 3 5 
 Możliwość pozyskiwania funduszy UE   X  rosnący 1 3 5 
 Lokalizacja zalewu   X  rosnący 0 3 5 
 Ubożenie społeczeństwa    X rosnący 7 8 9 
 Małe możliwości finansowe gminy    X rosnący 5 6 7 
 WARUNKI I JAKOŚC ŻYCIA 

MIESZKAŃCÓW 
Grupa 6 
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 Istnienie placówek edukacyjnych X    - 8 8 10 
 Dobra współpraca z parafiami X    rosnący 7 8 10 
 Zabezpieczenie opieki zdrowotnej X    rosnący 7 8 9 
 Dobra współpraca z innymi gminami X    rosnący 5 7 9 
 Degradacja społeczna wsi po-pegeerowskich   X   malejący 10 8 4 
 Podejmowanie pracy na czarno  X   rosnący 8 9 9 
 Stagnacja w budownictwie komunalnym w 

gminie 
 X   rosnący 6 7 7 

 Brak komunikacji międzyludzkiej  X   - 5 5 5 
 Istnienie barier komunikacyjnych dla 

niepełnosprawnych 
 X   malejący 5 4 3 

 Poprawa połączeń komunikacyjnych pomiędzy 
miejscowościami 

  X  rosnący 3 5 7 

 Likwidacja połączeń PKP i PKS    X - 10 9 8 
 Emigracja ludzi młodych i wykształconych    X rosnący 6 7 9 
 Wysokie bezrobocie    X rosnący 6 7 7 
 Starzenie się społeczeństwa    X rosnący 5 6 7 
 Mała ilość patroli policyjnych na drogach    X malejący 4 6 8 
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III.2.1. Struktura gospodarcza terenu 
W tej grupie zagadnień zidentyfikowano i najwyżej oceniono słabe strony 

i zagrożenia. Oznacza to, że zarówno dziś, jak i w perspektywie strategicznej (10 lat) będą 

one według uczestników warsztatów determinować pozycję gminy w zakresie jej rozwoju 

gospodarczego. W związku z dość silną negatywną dynamiką słabości, stracą one swoją 

dominującą pozycję na rzecz atutów. 

 
Wśród mocnych stron gospodarki gminy najwyżej oceniono: 
Bogate złoża granitu 
Rozwój branży wydobywczej i przetwórstwa 
kamienia 
Dobre grunty orne 
Analiza dynamiki ich wpływu wykazuje nieznaczną zmianę. Oznacza to, że wymienione 

czynniki będę wpływać na sytuację gminy ze stałą siłą. 

 
Wśród słabych stron największy wpływ będą miały: 
Infrastruktura wodno-ściekowa 
Brak łączy tele-inofrmatycznych 
Brak wzrostu zatrudnienia w MSP 
Wyznaczona dynamika wpływu słabych stron na pozycję gminy jest malejąca. Oznacza to, 

że w ocenie uczestników warsztatów czynniki te będą wpływały na sytuację gminy w coraz 

mniejszym stopniu. 

 
Wśród szans najwyżej oceniono: 
Bliskość granicy (export) 
Możliwość wykorzystania środków z UE 
Mimo niewielkiej ilości zidentyfikowanych szans przejawiają one najwyższą dynamikę 

dodatnią. Oznacza to, że ich wpływ na lokalną gospodarkę będzie szybko narastał. 

 
Wśród zagrożeń dla lokalnej gospodarki najwyższe wskazania uzyskały: 
Zła jakość sieci dróg krajowych i autostrad 
Zaostrzone normy ochrony środowiska 
Brak polityki wspierającej małe 
przedsiębiorstwa 
 
Czynniki te są niemal całkowicie niezależne od władz gminy i w całości zależą od Rządu 

i Parlamentu. Ze wskazań wynika, że nie nastąpi zmiana poziomu wpływu tych czynników na 

sytuację w gminie. Organizacja w sytuacji przewagi słabych stron i zagrożeń ma ograniczoną 

możliwość rozwoju. Działa w nieprzychylnym otoczeniu, a jej potencjał zmian jest niewielki. 

Nie ma istotnych mocnych stron, które mogłyby przeciwstawić zagrożeniom i wykorzystać do 

poprawienia swoich słabych stron.  
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W przypadku gospodarki gminy Dobromierz możliwość przełamania niekorzystnej sytuacji 

stwarza powiązanie „rozwoju branży wydobywczej i przetwórstwa kamienia” oraz „bliskości 

granicy i możliwości rozwoju eksportu”. Połączenie infrastruktury wodno-ściekowej, 

teleinformatycznej oraz stworzenie systemu wsparcia dla MSP wpłynie na rozwój gminy. 

Dodatkowo wpływ na sytuację mogą mieć środki z UE, które mogą zostać wykorzystane 

zarówno do wsparcia inwestycji jak i wspierania projektów „miękkich” mogących wspomóc 

lokalnych przedsiębiorców (szkoleń, targów, itp.) 
 
 
Podsumowanie Dziś Jutro Dynamika Pojutrze Dynamika 
Szanse 9.00 11.00 122.22% 13.00 118.18% 
Zagrożenia 29.00 29.00 100.00% 29.00 100.00% 
Atuty 24.00 25.00 104.17% 26.00 104.00% 
Słabości 28.00 26.00 92.86% 23.00 88.46% 

    
 
 

 
 
III.2.2. Sposób użytkowania terenu 

W tej grupie zagadnień zidentyfikowano i najwyżej oceniono atuty i szanse . Oznacza 

to, że zarówno dziś, jak i w perspektywie strategicznej (10 lat) będą one według uczestników 

warsztatów determinować pozycję gminy w zakresie jej rozwoju gospodarczego. Żadne 

z czynników nie przejawiają wyraźnej dynamiki. Można dostrzec jedynie niewielki wzrost 

znaczenia atutów. 
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Wśród mocnych stron sposobu użytkowania terenu najwyżej oceniono: 

Bogate złoża granitu 
Dobre grunty orne 
Lokalizacja zbiornika wody pitnej na terenie 
gminy 
Zauważono niewielki wzrost wpływu atutów na sytuację gminy. Nie będzie on dostrzegalny 

w długim okresie. 

 
Wśród słabych stron największy wpływ będą miały: 
Rozdrobnienie gruntów rolnych 
Brak regulacji stosunków wodnych 
Brak dynamiki 
 
Wśród szans najwyżej oceniono: 
Konieczność ochrony wody pitnej w 
zbiorniku Dobromierz 
Możliwość zalesiania 
Brak dynamiki 
 
Wśród zagrożeń dla sposobu użytkowania terenu najwyższe wskazania uzyskały: 
Niewłaściwa gospodarka odpadami 
przemysłowymi 
Brak dynamiki 
 
Gmina znajduję się obecnie w korzystnej sytuacji. W aspekcie „sposób użytkowania terenu” 

jej przyszłość określać będą atuty i szanse. Jest to najkorzystniejszy z wariantów nazywany 

maxi-maxi. W takiej sytuacji nic nie stoi na przeszkodzie rozwoju gminy w danym aspekcie. 

Potencjalne zagrożenia i słabe strony można z powodzeniem zażegnać czy też naprawić 

wykorzystując silne atuty oraz pojawiające się szanse. W przypadku Gminy Dobromierz 

może to być polityka mająca na celu ochronę zasobów wody. Przy wykorzystaniu możliwych 

do uzyskania dotacji z UE możliwe będzie uregulowanie całej polityki wodnej w gminie oraz 

walka z nielegalnymi wysypiskami śmieci. 

 
Podsumowanie Dziś Jutro Dynamika Pojutrze Dynamika 
Szanse 20.00 20.00 100.00% 20.00 100.00% 
Zagrożenia 8.00 8.00 100.00% 8.00 100.00% 
Atuty 20.00 21.00 105.00% 22.00 104.76% 
Słabości 10.00 10.00 100.00% 10.00 100.00% 
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III.2.3. Komunikacja i infrastruktura  

W tej grupie zagadnień zidentyfikowano i najwyżej oceniono czynniki wewnętrzne  

gminy, jej atuty i słabości. Uczestnicy warsztatów zidentyfikowali bardzo niewiele czynników 

zewnętrznych wpływających na ten aspekt funkcjonowania  Gminy Dobromierz. Ciekawą 

dynamikę wykazują również poszczególne kategorie czynników. Stabilny będzie wpływ 

słabości, przy rosnącym wpływie atutów. Dodatkowo czynniki zewnętrzne wykazują 

identyczne co do siły, lecz przeciwne co do znaku, dynamiki. Zagrożenia będą traciły na 

znaczeniu, a szanse w tym samym stopniu będą zyskiwać. 

 

Wśród mocnych stron infrastruktury i komunikacji w gminie najwyżej oceniono: 
Zmniejszająca się ilość miejscowości nie 
zwodociągowanych 
Ciągła rozbudowa systemu 
wodociągowego 
Pełna dostępność do sieci energetycznej 
Atuty gminy będą miały rosnący wpływ na aspekt jej funkcjonowania nazwany „Komunikacją 

i infrastrukturą”. W analizach ujawniono dużą dynamikę wzrostu znaczenia tego typu 

czynników. Osiąga ona nawet 33% pomiędzy analizowanymi okresami. 

 
Wśród słabych stron największy wpływ będą miały: 
Brak kolejowych przewozów pasażerskich 
i towarowych 
Ograniczone środki finansowe na 
odtwarzanie infrastruktury drogowej 
Oświetlenie uliczne wymagające pilnego 
remontu 
Czynniki zidentyfikowane jako słabe punkty będą miały malejący wpływ na gminę 

Dobromierz. Spadek ich wpływu nie będzie jednak bardzo odczuwalny. Jego dynamika nie 

osiąga 3%. 

 
Wśród szans najwyżej oceniono: 
Możliwość uzyskania zewnętrznego 
finansowania 
Ujawniono tylko jeden czynnik, który zidentyfikowano jako szansę gminy Dobromierz. Ma on 

bardzo wysoką dynamikę wpływu na sytuację gminy.  

 
Wśród zagrożeń najwyższe wskazania uzyskały: 
Niski poziom bezpieczeństwa ruchu 
drogowego 
Wpływ zagrożeń będzie wyraźnie malał. Zidentyfikowano tylko jeden czynnik, należący do tej 

kategorii, więc wyznaczony trend dotyczy wyłącznie jednego czynnika i nie można go 

uogólniać. 
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Podsumowanie Dziś Jutro Dynamika Pojutrze Dynamika 
Szanse 3.00 4.00 133.33% 5.00 125.00% 
Zagrożenia 5.00 4.00 80.00% 3.00 75.00% 
Atuty 23.00 27.00 117.39% 30.00 111.11% 
Słabości 34.00 33.00 97.06% 33.00 100.00% 

    
 
 

 
III.2.4. Stan środowiska naturalnego 

W tej grupie zagadnień zidentyfikowano i najwyżej oceniono zagrożenia jakim musi 

stawić czoła gmina. Oznacza to, że zarówno dziś, jak i w perspektywie strategicznej (10 lat) 

będą one, według uczestników warsztatów, determinować pozycję gminy w zakresie stanu i 

wykorzystania środowiska naturalnego. Atuty i szanse gminy równoważą się w opinii 

uczestników warsztatów. W krótkiej perspektywie będą wpływać na gminę w zbliżonym 

stopniu. W dłuższej perspektywie prognozuje się spadek ich wpływu na sytuację gminy. 

 

Wśród atutów stanu i sposobu wykorzystania zasobów naturalnych najwyżej oceniono: 
Własne ujecia wody 
Posiadanie dokumentacji technicznej 
wodociągów dla wsi Borów, Dzierzków 
Dobre warunki glebowe 
Atuty przejawiają minimalny spadek znaczenia dla gminy Dobromierz. Oznacza to, że w 

perspektywie wieloletniej zmiany ich wpływ na sytuację Gminy Dobromierz będzie 

niedostrzegalny. 

 
Wśród słabych stron największy wpływ będą miały: 
Brak kanalizacji sanitarnej w gminie 
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Brak regulacji rzek przepływających przez gminę
Ograniczone środki finansowe 
Słabości wykazują ujemną dynamiką wzrostu wpływu w czasie. Wraz z upływem czasu 

wpływ czynników zidentyfikowanych jako słabości będzie malał. 

 
Wśród szans najwyżej oceniono: 
Konieczność ochrony wody pitnej w zbiorniku 
Dobromierz 
Możliwość zalesiania 
Wzrost świadomości ekologicznej 
Szanse w tej grupie zagadnień wykazują powolny wzrost wpływu na sytuację gminy. Według 

uczestników warsztatów wpływ zewnętrznych i korzystnych dla gminy czynników będzie rósł 

nieznacznie, w sposób trudny do odnotowania. 

 
Wśród zagrożeń za najważniejsze uznano: 
Brak środków finansowych 
Braki i zła jakość wody pitnej w miejscowościach 
nie zwodociągawanych 
Wzrastająca produkcja odpadów 
 
Zagrożenia dla środowiska naturalnego gminy zostały ocenione najwyżej w zakresie 

tematycznym dotyczącym środowiska naturalnego. Oznacza to, że uczestnicy warsztatów 

uznają  je za determinujące sytuację w gminie w najwyższym stopniu.  

 

Czynnikami determinującymi sytuacje gminy w aspekcie stanu i wykorzystania środowiska 

naturalnego są atuty i zagrożenia. Taka sytuacja wymusza pewne strategiczne działania 

gminy. Generalnie powinny się one opierać o atuty gminy i przeciwdziałać dostrzeganym 

zagrożeniom. W przypadku gminy Dobromierz działania te powinny być skierowane na 

rozwiązanie problemów gospodarki opadami i wodociągowania wsi przy wykorzystaniu 

istniejącej już dokumentacji. Przy zidentyfikowanych i prawidłowo wykorzystanych szansach 

gmina powinna uporać się z dostrzeganymi zagrożeniami. Nie bez znaczenia jest szansa na 

otrzymanie środków z UE na ochronę zbiornika wody pitnej. Projekt taki powinien 

porządkować problem gospodarki wodnej i gospodarki odpadami całościowo. 

 
Podsumowanie Dziś Jutro Dynamika Pojutrze Dynamika 
Szanse 39.00 40.00 102.56% 40.00 100.00% 
Zagrożenia 43.00 44.00 102.33% 44.00 100.00% 
Atuty 41.00 36.00 87.80% 36.00 100.00% 
Słabości 31.00 29.00 93.55% 29.00 100.00% 
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III.2.5. Środowisko kulturowe  

W tej grupie zagadnień zidentyfikowano i najwyżej oceniono atuty i słabości gminy. 

Oznacza to, że zarówno dziś, jak i w perspektywie strategicznej (10 lat) będą one według 

uczestników warsztatów determinować pozycję gminy w zakresie środowiska kulturowego. 

Wśród czynników zewnętrznych dominują zagrożenia. 

 
Wśród atutów stanu i sposobu wykorzystania zasobów naturalnych najwyżej oceniono: 
Istnienie basenu kąpielowego 
Posiadanie bibliotek 
Położenie komunikacyjne 
 
 
Atuty w długim okresie czasu będą zyskiwały na znaczeniu. Wzrost ten będzie jedna bardzo 

nieznaczny. 

 
Wśród słabych stron największy wpływ będą miały: 
Brak pola namiotowego 
Słabe wyposażenie świetlic 
Niepełne wykorzystanie hal sportowych 
 
 
Słabości przejawiają silną dynamikę ujemną. Wpływ czynników zaliczonych do tej kategorii 

będzie, według uczestników warsztatów wyraźnie malał. 

 
Wśród szans najwyżej oceniono: 
Zabytki zlokalizowane na terenie gminy 
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Administracja świetlic przez sołectwa 
Możliwość pozyskiwania funduszy UE 
Szanse mają bardzo wysoka dynamikę dodatnią. Uczestnicy warsztatów uznali, że rola 

wymienionych czynników w kreowaniu sytuacji gminy w zakresie jej środowiska kulturowego 

radykalnie wzrośnie. 

 
Wśród zagrożeń za najważniejsze uznano: 
Ubożenie społeczeństwa 

Małe możliwości finansowe gminy 
Zagrożenia przejawiają stosunkowo wysoką dynamikę dodatnią. Będą odgrywać rosnącą 

rolę w kreowaniu pozycji gminy. 

 
Taki układ i ocena czynników wpływających na środowisko kulturowe gminy determinuje 

wybór strategii działania w zakresie jego kreowania. W krótkim okresie dominujący wpływ na 

sytuację będą miały zagrożenia i atuty. Podejmowane działania powinny maksymalnie 

wykorzystywać atuty w celu niwelacji wpływu zagrożeń. W celu zapobiegania ubożeniu i 

marginalizacji mieszkańców gminy może zostać wykorzystana istniejąca infrastruktura 

kulturalna i sportowa. Dzięki niej można realizować projekty rozwoju zasobów ludzkich 

podnoszące kompetencje mieszkańców gminy wykorzystując przy tym podstawową szansę 

jaka jest możliwość pozyskiwania środków z UE. Innym możliwym typem działań jest 

promowanie zaplecza sportowego gminy i wykorzystanie go jako magnesu dla turystów, 

których napływ może poprawić sytuacje gospodarczą w regionie. W długim okresie 

dominujący wpływ na środowisko kulturowe zyskają szanse i atuty. Jest sytuacja optymalna 

dla rozwoju każdego aspektu funkcjonowania gminy. W przypadku gminy Dobromierz 

optymalnymi działaniami w długim okresie będzie rozwój i promocja zaplecza sportowego i 

kulturalnego przy wykorzystaniu środków z UE. 

 
Podsumowanie Dziś Jutro Dynamika Pojutrze Dynamika 
Szanse 7.00 13.00 185.71% 18.00 138.46% 
Zagrożenia 12.00 14.00 116.67% 16.00 114.29% 
Atuty 37.00 40.00 108.11% 43.00 107.50% 
Słabości 30.00 26.00 86.67% 21.00 80.77% 
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III.2.6. Warunki i jakość życia mieszkańców  

W tej grupie zagadnień zidentyfikowano i najwyżej oceniono atuty i słabości gminy. 

Oznacza to, że zarówno dziś, jak i w perspektywie strategicznej (10 lat) będą one, według 

uczestników warsztatów, determinować pozycję gminy w zakresie warunków i jakości życia 

mieszkańców. Wśród czynników zewnętrznych dominują zagrożenia. 

 

Wśród atutów gminy pod względem warunków i jakości życia mieszkańców najwyżej 

oceniono: 

Istnienie placówek edukacyjnych 
Dobra współpraca z parafiami 
Zabezpieczenie opieki zdrowotnej 
Atuty przejawiają wysoką dynamikę dodatnią. Ich wpływ na sytuację w gminie będzie rósł  

dostrzegalnie. 

 
Wśród słabych stron największy wpływ będą miały: 
Degradacja społeczna wsi po-pegeerowskich  
Podejmowanie pracy na czarno 
Stagnacja w budownictwie komunalnym w gminie 
Słabości będą wpływały na sytuację w gminie w coraz mniejszym stopniu. Dynamika ujemna 

jest wyraźnie widoczna, a spadek wpływu zidentyfikowanych czynników będzie zauważalny 

w długim okresie. 

 
Wśród szans najwyżej oceniono: 
Poprawa połączeń komunikacyjnych pomiędzy 
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miejscowościami 
 
 
Wśród zagrożeń za najważniejsze uznano: 
Likwidacja połączeń PKP i PKS 
Emigracja ludzi młodych i wykształconych 
Wysokie bezrobocie 
Zagrożenia przejawiają wyraźną dynamikę ujemną. Wymienione czynniki będą definiować 

sytuację gminy w malejącym stopniu. 

 

W zakresie tematycznym nazwanym „Warunki i jakość życia mieszkańców” sytuację w 

gminie w najbliższych latach determinować będą słabości i zagrożenia. W tego typu 

sytuacjach prawidłową polityką jest wykorzystywanie atutów i szans w celu zniwelowania 

czynników stanowiących zagrożenie. Zidentyfikowane czynniki pozostawione bez reakcji 

doprowadzić mogą do izolacji i degradacji społecznej na terenie gminy. W krótkim okresie 

należy wykorzystać dobre relacje z parafiami i ościennymi gminami oraz istniejącą 

infrastrukturę edukacyjną do walki z tymi zjawiskami. Możliwymi działaniami są: realizacja 

wielostronnych projektów aktywizujących lokalną społeczność, podjęcie współpracy z 

ościennymi gminami i stworzenie warunków do rozwoju lokalnych przewoźników 

pasażerskich. W długim okresie przewagę zyskują wymienione wyżej atuty. To one wraz z 

zagrożeniami determinować będą jakość życia mieszkańców gminy Dobromierz w 

perspektywie 5-10 lat. W tej perspektywie wyraźnie rośnie również rola szans. Poprawi to 

znacząco sytuację gminy w zakresie jakości życia jej mieszkańców i ułatwi działania w 

kierunku dalszej poprawy. 

 

 
Podsumowanie Dziś Jutro Dynamika Pojutrze Dynamika 
Szanse 3.00 5.00 166.67% 7.00 140.00%
Zagrożenia 31.00 35.00 112.90% 39.00 111.43%
Atuty 27.00 31.00 114.81% 38.00 122.58%
Słabości 34.00 33.00 97.06% 28.00 84.85%
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IV . REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW 
IV.1. ZADANIA I PROJEKTY PRIORYTETOWE W LATACH 2004-2013 
 
Na podstawie wyników analizy SWOT i innych warsztatów zespół zadaniowy ds. Rozwoju 

Lokalnego wyznaczył następujące priorytety w zakresie inwestycji gminnych. 

INWESTYCJA OCENA 
priorytetu 
od 1 do 5 

Struktura gospodarcza terenu  

Informatyzacja gminy 5 
Stworzenie obiektu i zaplecza technicznego dla potrzeb inkubatora 
przedsiębiorczości 

4 

Użytkowanie terenu  
Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe w Dobromierzu 5 
Stworzenie terenów inwestycyjnych 4 
Regulacja melioracji wodnych 3 
Zalesianie słabszych oraz podtopionych gruntów 2 
Komunikacja i infrastruktura  
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków 5 
Rozbudowa sieci wodociągowej  4 
Naprawy i modernizacje infrastruktury drogowej 3 
Modernizacja oświetlenia ulicznego 2 
Stworzenie infrastruktury informatycznej 1 
Stan środowiska naturalnego  
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków 5 
Inwestycje wynikające z planu gospodarki odpadami 4 
Regulacja melioracji rolnych 3 
Zalesianie słabszych oraz podtopionych gruntów  2 
Budowa ekranów ograniczających hałas 1 
Środowisko kulturowe  
Modernizacja i doposażenie obiektów sportowych 5 
Znakowanie i podnoszenie standardu szlaków turystycznych  
i ścieżek rowerowych 

4 

Komputeryzacja bibliotek, GOKSiR, szkół 3 
Rewitalizacja obiektów zabytkowych 2 
Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich 1 
Budowa boiska sportowego  
Stworzenie infrastruktury dla powstania pola namiotowego  
Warunki i jakość życia mieszkańców, struktura zamieszkania  
Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe w Dobromierzu 5 
Utworzenie punktu informacji zawodowej 4 
Informatyzacja jednostek administracyjnych gminy 3 
Organizacja schroniska młodzieżowego 2 

 

Podobnej operacji dokonano w odniesieniu do planowanych projektów: 

PROGRAM OCENA 
Struktura gospodarcza terenu  
Organizacja inkubatora przedsiębiorczości 5 
Organizacja szkoleń dla przedsiębiorców 4 
Rozwój współpracy międzynarodowej i partnerskiej 3 
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Stworzenie systemu zachęt i ulg podatkowych dla inwestorów 2 
Organizacja szkoleń współfinansowanych przez Europejski Fundusz 
Społeczny 

1 

Program wspierania powstawania nowych przedsiębiorstw (udostępnianie 
lokali i zniżki w czynszach) 

 

Organizacja lokalnych targów gospodarczych  
Stworzenie programu promocji gminy i oferty inwestycyjnej  
Komunikacja i infrastruktura  
Analiza potrzeb i opłacalności budowy sieci gazowej i cieplnej 5 
Promocja ekologicznych paliw grzewczych 4 
Monitowanie zarządcy infrastruktury energetycznej o modernizację linii 3 
Monitowanie zarządcy infrastruktury kolejowej o większą dbałość o swoją 
własność 

2 

Użytkowanie terenu  
Tworzenie terenów inwestycyjnych (zmiany w planie 
zagospodarowania przestrzennego gminy) 

5 

Opracowanie koncepcji wykorzystania zalewu w zgodzie z prawem 
unijnym 

4 

Wytyczanie szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych 3 
Stan środowiska naturalnego  
Program segregacji, recyklingu i kompostowania odpadów oraz 
edukacji ekologicznej 

5 

Promocja gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych 4 
Promocja i zwiększanie różnorodności w produkcji rolnej 3 
Regularne pomiary emisji hałasu (we współpracy z odpowiednimi służbami) 2 
Promocja alternatywnych źródeł pozyskiwania energii 1 
Środowisko kulturowe  
Rozwój sportu i rekreacji w gminie 5 
Wydanie informatora turystycznego (zasoby przyrodnicze, szlaki 
turystyczne, zabytki, ścieżki rowerowe) 

4 

Rozwój czytelnictwa 3 
Podnoszenie kwalifikacji w zakresie korzystania z Funduszy Europejskich 2 
Przekazanie świetlic wiejskich w zarząd Rad Sołeckich i określenie 
programu ich działania 

1 

Opracowanie koncepcji wykorzystania zalewu w zgodzie z prawem unijnym  
Wdrożenie programów społecznych mających na celu poprawę sytuacji na 
rynku pracy 

 

Zapewnienie korzystnych warunków dla rozwoju gospodarczego  
Warunki i jakość życia mieszkańców, struktura zamieszkania  
Dożywianie dzieci 5 
Informatyzacja społeczeństwa 4 
Opracowanie i wdrożenie programu aktywizacji zawodowej mieszkańców 
gminy 

3 

Współpraca z ościennymi gminami 2 
Wykorzystanie istniejącej bazy komputerowej dla podnoszenia kwalifikacji 
mieszkańców gminy 

1 

Letnia wymiana młodzieży pomiędzy gminami  
Organizacja schroniska młodzieżowego  
Organizacja imprez integrujących mieszkańców gminy  
Zapewnienie korzystnych warunków dla rozwoju gospodarczego  
Organizacja imprez masowych  
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Przyjęto, że działania, które uzyskały najwyższą punktację (4, 5) są działaniami 

priorytetowymi do realizacji w latach 2004 – 2006. Działania, które uzyskały niższą punktację 

mogą być również realizowane w tym okresie, ale wyłącznie pod warunkiem, że 

wydatkowanie środków na ich realizację nie wpłynie na postępy działań priorytetowych. 

Inwestycje i programy, które nie uzyskały punktów będą realizowane w dalszej perspektywie. 
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IV.2. ZADANIA ZREALIZOWANE I DO REALIZACJI W LATACH 2003-2007 
 

Nakłady finansowe w zł 
L.p. Nazwa zadania 

Ogółem 2003 2004 2005 2006 2007 
Okres realizacji 

1 Budowa ośrodków zdrowia w Dobromierzu 
i Roztoce  884 935 593 000 - - - - 2002 - 2003 

2 Remont drogi w Bronowie  61 897 61 897 - - - - 2003 

3 
Budowa oczyszczalni ścieków, kolektora i sieci 

kanalizacji sanitarnej  wraz z przyłączami 
w Dobromierzu 

4 363 876 - 39162 4  324 714 - - 2004-2005 

4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z przyłączami w Dobromierzu 3 230 165 - - - 3 230 165 - 2006 

5 Remont drogi gminnej w miejscowości Czernica 862 756 7 930 237 934 616 892 - - 2004 - 2005 

6 Modernizacja sanitariatów w szkole podst. 
w Gniewkowie  18 513 - 18 513 - - - 2004 

7 Remont budynku szkoły podst. w Roztoce 367 000 - 67 000 300 000 - - 2004-2005 
8 Remont świetlicy wiejskiej w Pietrzykowie 40 000 - 40 000  - - 2004 
9 Remont drogi w Roztoce  177 506 - 177 506  - - 2004 

10 Remont drogi w Pietrzykowie 60 300 - - 60 300 - - 2005 
11 Remont świetlicy wiejskiej w Roztoce 200 000 - - 200 000 - - 2005 
12 Remont świetlicy wiejskiej w Jugowej 50 000 - 50 000 50 000 - - 2004 
13 Remont drogi w Kłaczynie 168 000 - - 168 000 - - 2005 
14 Remont drogi w Jugowej  71 000 - - 71 000 - - 2005 
15 Budowa wodociągu w Borowie 1 150 000 - 1 150 000 - - - 2004 
16 Budowa wodociągu w Dzierzkowie  1 023 146 - 20 000 - 1 003 146 - 2004-2006 
17 e-powiat projekt informatyzacji urzędów  320 000 - 38 000- 320 000 - - 2005 
18 Modernizacja oświetlenia drogowego 380 000       
19 Remont drogi w Gniewkowie 174 000 - - - 174 000 - 2006 
20 Remont drogi w Dobromierzu - Serwinowie 42 000 - - - 42 000 - 2006 
21 Remont drogi w Pietrzykowie 11 000 - - - - 11 000 2007 
22 Remont drogi w Roztoce 105 000 - - - - 105 000 2007 
23 Remont drogi w Bronowie 18 000 - - - - 18 000 2007 

24 Budowa sali gimnastycznej przy szkole podst. 
w Gniewkowie 1 000 000 - - - 500 000 500 000 2006 - 2007 

25 Budowa wodociągu w Gniewkowie 1 800 000 - - - - 1 800 000 2007 
26 Remont budynku szkoły podst. w Dobromierzu 186 000 - 86 000 - - 100 000 2004-2007 
27 Budowa kanalizacji w Pietrzykowie 2 040 000 - - - - 2 040 000 2007 
28 Budowa kanalizacji w Bronówku 1 225 000 - - - - 1 225 000 2007 

OGÓŁEM 20 030 094 662 827 2 266 115 6 060 906 4 949 311 5 799 000 - 
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IV.3. ZADANIA DO REALIZACJI W LATACH 2007-2013  
Potrzeby działań i inwestycji na terenie Gminy Dobromierz na lata 2007- 2013  
- priorytety (inwestycje  poza WPI) 

 
1. Projekty inwestycyjne z zakresu infrastruktury technicznej: 
 

a) rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków (pozostałe 

miejscowości), 

b) rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej (Pietrzyków, Bronówek, Dobromierz), 

c) modernizacje infrastruktury drogowej, 

d) regulacja melioracji wodnych, 

e) modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego. 

 

2. Działania na rzecz aktywizacji regionu, w zakresie przedsiębiorczości: 
 

a) projekty społeczne, 

b) program promocji gminy i oferty inwestycyjnej, 

c) lokalne targi gospodarcze, 

d) inwestycyjne:  

- inkubator przedsiębiorczości, 

- infrastruktura terenów inwestycyjnych 

 
3. Działania na rzecz aktywizacji regionu, w zakresie rozwoju turystyki i rekreacji: 
 

a) organizacja imprez promujących region i integrujących mieszkańców, 

b) modernizacja szlaków turystycznych i utworzenie ścieżek rowerowych, 

c) budowa i modernizacja boisk sportowych, 

d) modernizacja basenów kąpielowych, 

e) remonty i budowa świetlic wiejskich, 

f)       infrastruktura dla powstania pola namiotowego, 

g) organizacja schroniska młodzieżowego, 

h) rewitalizacja obiektów zabytkowych, systemy zabezpieczeń, 

i)       działania związane z odnową wsi. 

 

4. Działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa: 
 

a) stworzenie gminnego centrum reagowania kryzysowego, 

b) remonty remiz strażackich, 

c) doposażenie jednostek OSP w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, 

d) dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji. 
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IV.4. PODZIAŁ I CHARAKTERYSTYKA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH na lata 2004-2007 
 
Program Operacyjny: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 
Priorytet 3. – Rozwój lokalny 
Działanie 3.1. – Obszary wiejskie 
 

 
 

Lp. 

 
Nazwa planowanego 

działania-zadania 
 

Typ projektu 
inwestycyjnego 

 
Określenie 
kryteriów 
kolejności  
realizacji 

 
Etapy 

Działania 
 

Harmonogram 
realizacji 

Instytucje i 
podmioty 

uczestniczące 
we wdrażaniu 

 
Beneficjent 
końcowy 

 
 

Nakłady  
do poniesienia 

 
[zł] 

 
BUDOWA URZĄDZEŃ DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW I DOPROWADZANIA WODY 
Dziedziny interwencji: 3. Infrastruktura podstawowa 
 

 
 

1. 

Budowa oczyszczalni 
ścieków, kolektora i sieci 
kanalizacji sanitarnej  wraz z 
przyłączami w Dobromierzu 

Ustalenia 
zespołu ds. 
Rozwoju 
Lokalnego 

2004-2005 Gmina 
Dobromierz 

4  363 876 
Maksymalne 

dofinansowanie 
z EFRR: 75% 

2.  Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami 
w Dobromierzu 

Ustalenia 
zespołu ds. 
Rozwoju 
Lokalnego 

2006 Gmina 
Dobromierz 

3 230 165 
Maksymalne 

dofinansowanie 
z EFRR: 75% 

3. Budowa wodociągu  
 
w Borowie 

Ustalenia 
zespołu ds. 
Rozwoju 
Lokalnego 

2004 Gmina 
Dobromierz 

1 150 000 
Maksymalne 

dofinansowanie 
z EFRR: 75% 

4. Budowa wodociągu  
w Dzierzkowie  

Ustalenia 
zespołu ds. 
Rozwoju 
Lokalnego 

2004-2006 Gmina 
Dobromierz 

1 023 146 
Maksymalne 

dofinansowanie 
z EFRR: 75% 

5. Budowa wodociągu  
w Gniewkowie 

Ustalenia 
zespołu ds. 
Rozwoju 
Lokalnego 

2007 Gmina 
Dobromierz 

1 800 000 
Maksymalne 

dofinansowanie 
z EFRR: 75% 

6. Budowa kanalizacji  
w Pietrzykowie 

Ustalenia 
zespołu ds. 
Rozwoju 
Lokalnego 

2007 Gmina 
Dobromierz 

2 040 000 
Maksymalne 

dofinansowanie 
z EFRR: 75% 

7. Budowa kanalizacji  
w Bronówku 

Ustalenia 
zespołu ds. 
Rozwoju 
Lokalnego 

2007 Gmina 
Dobromierz 

1 225 000 
Maksymalne 

dofinansowanie 
z EFRR: 75% 

 
 
 

Lp. 

 
Nazwa planowanego 

działania-zadania 
 

Typ projektu 
inwestycyjnego 

 
Określenie 
kryteriów 
kolejności  
realizacji 

 
 

Etapy 
Działania 

 
Harmonogram 

realizacji 
 

Instytucje i 
podmioty 

uczestniczące 
we wdrażaniu 

 
Beneficjent 
końcowy 

 
 

Nakłady do  
poniesienia 

 
[zł] 

 
MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH O ZNACZENIU LOKALNYM 
Dziedziny interwencji: 3. Infrastruktura podstawowa 
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1. Remont drogi gminnej 
 w Czernicy 

Ustalenia 
zespołu ds. 
Rozwoju 
Lokalnego 

2004-2005 Gmina 
Dobromierz 

862 756 
Maksymalne 

dofinansowanie 
z EFRR: 75% 

2. Remont drogi w Roztoce Ustalenia 
zespołu ds. 
Rozwoju 
Lokalnego 

2004 Gmina 
Dobromierz 

177 506 
Maksymalne 

dofinansowanie 
z EFRR: 75% 

3. Remont drogi  
w Kłaczynie 

Ustalenia 
zespołu ds. 
Rozwoju 
Lokalnego 

2005 Gmina 
Dobromierz 

168 000 
Maksymalne 

dofinansowanie 
z EFRR: 75% 

4. Remont drogi w Jugowej Ustalenia 
zespołu ds. 
Rozwoju 
Lokalnego 

2005 Gmina 
Dobromierz 

71 000 
Maksymalne 

dofinansowanie 
z EFRR: 75% 

5. Remont drogi  
w Gniewkowie 

Ustalenia 
zespołu ds. 
Rozwoju 
Lokalnego 

2006 Gmina 
Dobromierz 

174 000 
Maksymalne 

dofinansowanie 
z EFRR: 75% 

6. Remont drogi w Roztoce Ustalenia 
zespołu ds. 
Rozwoju 
Lokalnego 

2007 Gmina 
Dobromierz 

105 000 
Maksymalne 

dofinansowanie 
z EFRR: 75% 

7.  Remonty dróg w: 
Bronowie, 
Pietrzykowie, 
Dobromierzu – Serwinowie są 
inwestycjami o niewielkiej 
wartości i ich realizacja ze 
wsparciem EFRR jest 
bezzasadna. Działanie takie 
byłoby efektywne przy 
połączeniu ww. inwestycji w 
jeden pakiet i ubieganie się o 
dofinansowanie całości. 

Ustalenia 
zespołu ds. 
Rozwoju 
Lokalnego 

2006 -2007 Gmina 
Dobromierz 

RAZEM: 
193 197 

Środki własne 

8. Modernizacja oświetlenia 
drogowego 

Ustalenia 
zespołu ds. 
Rozwoju 
Lokalnego 

2004 Gmina 
Dobromierz 

380 000 
Maksymalne 

dofinansowanie 
z EFRR: 75% 

 
 
BUDOWA LUB MODERNIZACJA LOKALNEJ BAZY KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ 
Dziedziny interwencji: 3. Infrastruktura podstawowa 
                                         
1. 
 

Remont świetlicy wiejskiej w 
Roztoce 

Ustalenia 
zespołu ds. 
Rozwoju 
Lokalnego 

2005 Gmina 
Dobromierz 

200 000 
Maksymalne 

dofinansowani
e z EFRR: 

75% 
2. Remont świetlicy wiejskiej w 

Pietrzykowie 
Ustalenia 
zespołu ds. 
Rozwoju 
Lokalnego 

2004 Gmina 
Dobromierz 

40 000 
Środki własne 

3. Remont świetlicy wiejskiej w 
Jugowej 

Ustalenia 
zespołu ds. 
Rozwoju 
Lokalnego 

2004 Gmina 
Dobromierz 

50 000 
Środki własne 
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Program Operacyjny: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 
Priorytet 3. – Rozwój lokalny 
Działanie 3.5. – Lokalna infrastruktura społeczna 
Działanie 3.5.1. - Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa 
 

 
 

Lp. 

 
Nazwa planowanego 

działania-zadania 
 

Typ projektu 
Inwestycyjnego 

 
Określenie 
kryteriów 
kolejności  
realizacji 

 
Etapy 

Działania 
 

Harmonogram 
realizacji 

 

Instytucje i 
podmioty 

uczestniczące 
we 

wdrażaniu 
 

Beneficjent 
końcowy 

 
 

Nakłady  
do poniesienia 

 
[zł] 

 
BUDOWA I REMONT OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ I SPORTOWEJ 
Dziedziny interwencji: 3. Infrastruktura podstawowa 
                                       
 

 
 

1. 

Remont budynku szkoły 
podst. w Roztoce 

Ustalenia 
zespołu ds. 
Rozwoju 
Lokalnego 

2004-2005 Gmina 
Dobromierz 

367 000 
Maksymalne 

dofinansowani
e z EFRR: 75% 

2. Budowa sali gimnastycznej 
przy szkole podst.  
w Gniewkowie 

Ustalenia 
zespołu ds. 
Rozwoju 
Lokalnego 

2006 - 2007 Gmina 
Dobromierz 

1 000 000 
Maksymalne 

dofinansowani
e z EFRR: 75% 

3. Remont budynku szkoły 
podst. w Dobromierzu 

Ustalenia 
zespołu ds. 
Rozwoju 
Lokalnego 

2004-2007 Gmina 
Dobromierz 

186 000 
Maksymalne 

dofinansowani
e z EFRR: 75% 

 
 
 
Program Operacyjny: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 
Priorytet 1. – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności 
regionów 
Działanie 1.5. infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 
 

 
 

Lp. 

 
Nazwa planowanego 

działania-zadania 
 

Typ projektu 
Inwestycyjnego 

 
Określenie 
kryteriów 
kolejności  
realizacji 

 
Etapy 

Działania 
 

Harmonogram 
realizacji 

Instytucje i 
podmioty 

uczestniczą
ce we 

wdrażaniu 
 

Beneficjent 
końcowy 

 
 

Nakłady  
do poniesienia 

 
[zł] 

BUDOWA I WDRAŻANIE PLATFORM ELEKTRONICZNYCH DLA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU 
WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA NA POZIOMIE WOJEWÓDZKIM, POWIATOWYM I GMINNYM – 
NAJCHĘTNIEJ Z POŁĄCZENIEM SZEROKOPASMOWYM                               
Dziedziny interwencji: 3. Infrastruktura podstawowa 
 

1 e-powiat projekt informatyzacji 
urzędów 

Ustalenia 
zespołu ds. 
Rozwoju 
Lokalnego 

2005 Gmina 
Dobromierz 

320 000 
Maksymalne 

dofinansowani
e z EFRR: 75% 
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V. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE 
GMINY /POWIATU /WOJEWÓDZTWA  
 

W ramach wspierania przez władze państwowe rozwoju regionalnego, którego istotnym 

elementem w skali lokalnej jest Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Dobromierz, duże znaczenie 

ma uzyskanie jego spójności ze Strategią Rozwoju Dolnego Śląska. W opracowanej przez 

Zarząd Województwa II wersji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego zakłada się 

m. in., że po jej formalnym przyjęciu, opracowane zostaną strategie sektorowe, które 

w pierwszej kolejności będą dotyczyć następujących dziedzin: 

● edukacji, 

● ekologii, 

● energetyki, 

● infrastruktury, 

● kultury, 

● obszarów wiejskich, 

● rynku pracy, 

● turystyki i promocji regionu, 

● zdrowia i opieki społecznej. 

Przewiduje się włączenie w te prace szerokiego kręgu ekspertów regionalnych, grupującego 

przedstawicieli samorządów, szkół wyższych, profesjonalnych stowarzyszeń, agencji rozwoju 

regionalnego, euroregionów, organizacji pozarządowych oraz wybitnych obywateli. 

W interesie skutecznego wprowadzania w te strategie sektorowe części zadań, zwłaszcza 

tych o charakterze ponadlokalnym, jakich wymaga Gmina Dobromierz, leży wprowadzenie 

przedstawicieli samorządu gminnego w prace nad tymi programami. Strategia rozwoju 

Dolnego Śląska będzie podstawą opracowania tzw. programu wojewódzkiego, a następnie 

zawarcia kontraktu wojewódzkiego, który będzie stanowić umowę pomiędzy rządem RP 

a samorządem województwa. Podstawową funkcją kontraktu jest zapewnienie 

współfinansowania przez rząd przedsięwzięć, które nie mogą być pokryte w całości przez 

budżet województwa i innych samorządów terytorialnych regionu. Nowa ustawa o zasadach 

wspierania rozwoju regionalnego określa charakter zadań, jakie mogą otrzymać wsparcie ze 

środków budżetu państwa i jakie winny być preferowane w kontraktach wojewódzkich.  

W II wersji strategii rozwoju Dolnego Śląska zwraca się także uwagę na to, że dla 

zapewnienia stabilnego rozwoju regionu jego finansowanie musi być oparte w głównej 

mierze na zasobach wewnętrznych województwa, w możliwie małym stopniu 

transferowanych przez budżet państwa. Poza środkami znajdującymi się w gestii władz 

samorządowych różnych szczebli, wchodzą w grę również środki banków, firm, organizacji 

i osób prywatnych działających na Dolnym Śląsku. Ich uruchomienie wymagać będzie 

aktywizacji realnego, choć niewymiernego, potencjału gospodarczej i społecznej aktywności 
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na wielu polach, które dziś wydają się być zarezerwowane dla władzy publicznej i przez nią 

muszą być finansowane. 

Ważnym źródłem finansowania rozwoju Dolnego Śląska będzie budżet państwa, 

a także zagraniczne fundusze pomocowe, które jednak pokryją tylko część potrzeb 

województwa. Fundusze te mogą być ważnym źródłem kapitału, potrzebnego m.in. dla 

wspierania działań, które stwarzają trwałe podstawy wzrostu konkurencyjności regionu (np. 

innowacyjne i pilotażowe). W pozyskiwaniu środków realizacyjnych znaczną rolę odgrywać 

ma mechanizm Partnerstwa Publiczno – Prywatnego (PPP). Jego wykorzystywanie pozwoli 

na uruchomienie rezerw kapitału skumulowanego w rękach prywatnych na przedsięwzięcia 

umieszczone w przestrzeni publicznej. Równocześnie PPP poprzez powiązanie 

z mechanizmami rynkowymi ułatwi konstruowanie zasad pozwalających na trwałe 

funkcjonowanie finansowych w ten sposób inicjatyw, bez ciągłego zasilania środkami 

budżetowymi. 

Istotne dla realizacji PRL Gminy Dobromierz są jej relacje ze strategią rozwoju 

powiatu świdnickiego, w której cele w generalnym ujęciu są tożsame z przyjętymi celami 

rozwoju. Zwiększy to  szanse ich realizacji, w szczególności przez wspólne wykorzystywanie 

możliwości pozyskiwania środków finansowych i rzeczowych na ich wykonanie. Celowe 

wydaje się dokonywanie okresowych wspólnych ocen realizacji zadań obu dokumentów 

i uwzględnienie w harmonogramach realizacyjnych współdziałania obu jednostek samorządu 

terytorialnego. 
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VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO 
Wskaźniki do oceny realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Dobromierz dobrano 

tak by były adekwatne do planowanych inwestycji. Przedstawione wskaźniki (poza 

inwestycją - budową oczyszczalni w Dobromierzu) są zbiorcze i prezentują wyniki wszystkich 

planowanych działań inwestycyjnych. Podzielono je wg Typów inwestycji, wyróżniono: 

Wodociągi, Stacje Uzdatniania Wody, Kanalizacje, Oczyszczalnie, Wysypisko śmieci, 

Komputeryzacja UG i wskaźniki ogólne. W każdej kategorii wyróżniono wskaźniki produktów, 

rezultatów i oddziaływania - stanowią one wyraźnie wydzielone bloki.  

 
Budowa oczyszczalni ścieków, kolektora i sieci kanalizacji sanitarnej  wraz z przyłączami  
w Dobromierzu 2004-2006 
Oczyszczalnia - Dobromierz  

Produkt    

 Liczba wybudowanych/zmodernizowanych 
oczyszczalni ścieków  

1 szt. 

Rezultat  

 Liczba gospodarstw domowych/budynków 
obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków  

129 szt. 

 Powierzchnia terenów inwestycyjnych objęta 
działaniem oczyszczalni ścieków  

STUDIUM 
WYKONALNOŚCI 

ha 

 Wykorzystywana moc przerobowa 
zmodernizowanej oczyszczalni ścieków  

Q śred.=133,64 m3/doba 

 Przepustowość zmodernizowanej oczyszczalni 
ścieków  

150 m3/doba 

 Ilość nie oczyszczonych ścieków  STUDIUM 
WYKONALNOŚCI 

m3/doba 

Oddziaływanie    
 Wartość fizykochemiczna oczyszczanych 
ścieków bezpośrednio po zakończeniu projektu  

STUDIUM 
WYKONALNOŚCI 

mg/l 

 Klasa czystości wód rzek leżących wskazanych 
przez beneficjenta (po roku)   

STUDIUM 
WYKONALNOŚCI 

klasa 

 Ilość ścieków odprowadzonych/oczyszczonych 
(w okresie 1 roku) 

STUDIUM 
WYKONALNOŚCI 

m3/miesiąc 

 
- prognozowana opłata za przyjęcie ścieków do oczyszczalni ścieków :  

       2,5zł /m3 - 2,8zł /m3 

- liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu związanych 

(utrzymywanych 5 lat po realizacji)  bezpośrednio z inwestycją – 3 etaty 

- długość sieci rozdzielczej -  3455,30 m 

- ilość przykanalików -  85 szt. 
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Wskaźniki dla poszczególnych kategorii inwestycji (pozostałe inwestycje) 
 
Wodociągi  

Produkt    

 Długość wybudowanej/ zmodernizowanej sieci 
rozdzielczej wodociągów 

STUDIUM 
WYKONALNOŚCI 

km 

 Długość wybudowanej/ zmodernizowanej sieci 
kanalizacyjnej 

STUDIUM 
WYKONALNOŚCI 

km 

 Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci 
kanalizacji deszczowej  

STUDIUM 
WYKONALNOŚCI 

km 

 Długość wybudowanych/zmodernizowanych 
przyłączy  

STUDIUM 
WYKONALNOŚCI 

km 

 Liczba wybudowanych/zmodernizowanych 
przyłączy  

STUDIUM 
WYKONALNOŚCI 

szt. 

Rezultat  
 Liczba gospodarstw domowych/budynków 
podłączonych do sieci wodociągowej 

STUDIUM 
WYKONALNOŚCI 

szt. 

 Długość sieci wodociągowej na terenie gminy  STUDIUM 
WYKONALNOŚCI 

km 

 Powierzchnia terenów inwestycyjnych z 
dostępem do sieci wodociągowej 

STUDIUM 
WYKONALNOŚCI 

ha 

Oddziaływanie  
 Ilość wody konsumowanej (w okresie 1 roku) STUDIUM 

WYKONALNOŚCI 
m3 

 Liczba osób korzystających z sieci 
wodociągowej  

STUDIUM 
WYKONALNOŚCI 

szt. 

 

 
Kanalizacja  

Produkt    

 Długość wybudowanej/ zmodernizowanej sieci 
kanalizacyjnej 

STUDIUM 
WYKONALNOŚCI 

km 

 Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci 
kanalizacji deszczowej  

STUDIUM 
WYKONALNOŚCI 

km 

 Długość wybudowanych/zmodernizowanych 
przyłączy (przykanalików)  

STUDIUM 
WYKONALNOŚCI 

km 

 Liczba wybudowanych/zmodernizowanych 
przyłączy (przykanalików) 

STUDIUM 
WYKONALNOŚCI 

szt. 

Rezultat  
 Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 
gminy  

STUDIUM 
WYKONALNOŚCI 

km 

 Powierzchnia terenów inwestycyjnych z 
dostępem do sieci kanalizacji sanitarnej  

STUDIUM 
WYKONALNOŚCI 

ha 

 Liczba gospodarstw domowych/budynków 
podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej 

STUDIUM 
WYKONALNOŚCI 

szt. 

 Ilość nie oczyszczonych ścieków  STUDIUM 
WYKONALNOŚCI 

m3/doba 

Oddziaływanie  
 Klasa czystości wód rzek leżących wskazanych 
przez beneficjenta (po roku)   

STUDIUM 
WYKONALNOŚCI 

klasa 

 Liczba osób korzystających z sieci 
kanalizacyjnej  

STUDIUM 
WYKONALNOŚCI 

osoby 
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Drogi  
Produkty  

 Długość nowobudowanych dróg gminnych STUDIUM 
WYKONALNOŚCI 

km 

 Długość nowobudowanych dróg gminnych z 
towarzyszącą kanalizacją teletechniczną 

 STUDIUM 
WYKONALNOŚCI 

km 

 Liczba nowych obiektów infrastruktury drogowej STUDIUM 
WYKONALNOŚCI 

szt. 

 Długość zmodernizowanych dróg gminnych STUDIUM 
WYKONALNOŚCI 

km 

 Liczba wybudowanych/zmodernizowanych 
obiektów mostowych             

 STUDIUM 
WYKONALNOŚCI 

szt. 

 Liczba wybudowanych/zmodernizowanych 
przejazdów kolejowych 

STUDIUM 
WYKONALNOŚCI 

szt. 

 Długość wybudowanych utwardzonych poboczy STUDIUM 
WYKONALNOŚCI 

km 

 Liczba wybudowanych miejsc postojowych STUDIUM 
WYKONALNOŚCI 

szt. 

 Liczba wybudowanych zatok autobusowych STUDIUM 
WYKONALNOŚCI 

szt. 

 Długość wybudowanych chodników STUDIUM 
WYKONALNOŚCI 

km 

 Długość wybudowanych ścieżek rowerowych STUDIUM 
WYKONALNOŚCI 

km 

 Długość wybudowanych ciągów pieszo-
rowerowych 

STUDIUM 
WYKONALNOŚCI 

km 

 Długość wybudowanych ekranów akustycznych STUDIUM 
WYKONALNOŚCI 

km 

 Liczba wybudowanych punktów oświetleniowych STUDIUM 
WYKONALNOŚCI 

szt. 

 Liczba wybudowanych przejść dla pieszych  STUDIUM 
WYKONALNOŚCI 

szt. 

 Liczba wybudowanych sygnalizacji świetlnych STUDIUM 
WYKONALNOŚCI 

szt. 

 Liczba zmodernizowanych obiektów 
infrastruktury drogowej 

STUDIUM 
WYKONALNOŚCI 

szt. 

Rezultaty   
 Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które 

stały się dostępne w wyniku realizacji projektów 
STUDIUM 

WYKONALNOŚCI 
ha 

 Średni czas przejazdu między dwoma punktami 
sieci  

STUDIUM 
WYKONALNOŚCI 

min. 

 Nośność zmodernizowanych dróg  STUDIUM 
WYKONALNOŚCI 

kN/oś 

 Przepustowość odciążonych dróg 
zdefiniowanych przez beneficjenta 

STUDIUM 
WYKONALNOŚCI 

% 

    
    

    

Oddziaływanie   
 Liczba pojazdów korzystających z drogi (w 

okresie 1 roku)  
STUDIUM 

WYKONALNOŚCI 
szt. 

 Liczba wypadków (w okresie 1 roku) STUDIUM 
WYKONALNOŚCI 

szt. 

 Zanieczyszczenie na obszarze oddziaływania 
inwestycji (w okresie 1 roku)  

STUDIUM 
WYKONALNOŚCI 

% 
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 Natężenie hałasu na obszarze oddziaływania 
inwestycji (w okresie 1 roku) 

STUDIUM 
WYKONALNOŚCI 

% 

 Cena gruntów inwestycyjnych, które stały się 
lepiej dostępne (w okresie 2 lat)  

STUDIUM 
WYKONALNOŚCI 

tys. PLN 
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VII. PLAN FINANSOWY NA LATA 2004 – 2006 
 

Głównym źródłem finansowania zadań przewidywanych w planach Gminy są publiczne 

środki finansowe. Szeroki zakres poszczególnych projektów oraz  ich kapitałochłonny 

charakter powoduje, że możliwości finansowe gminy są ograniczone co do zakresu jej 

partycypacji w kosztach inwestycji. Dlatego też koniecznym będzie pozyskiwanie środków 

pozabudżetowych, w tym: 

− środki pomocowe z Unii Europejskiej, 

− WFOŚiGW, FOGR, 

− budżet państwa (województwo, MENiS), 

− prywatne (w ramach tzw. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego), 

− kredyty i pożyczki. 

 

Plan finansowy na lata 2004-2006 zakłada następującą strukturę źródeł finansowania: 

 

Źródło finansowania Planowana kwota
[zł] 

Struktura 
[%] 

1. Budżet gminy 4.346.052 32,7 

 

2. Środki Unii Europejskiej 7.176.412 54,1 

3. Budżet Państwa (MENiS, 
Województwo) 

79.506 0,6 

4. Środki WFOŚiGW (dotacja, 
pożyczka) 

1.674.362 12,6 

5. Środki prywatne (umowy PPP) 0 0,0 
OGÓŁEM:  13.276.332 100,0 

 
Plan finansowy na lata 2007-20013 zakłada następującą strukturę źródeł finansowania: 
 

Źródło finansowania Planowana kwota
[zł] 

Struktura 
[%] 

1. Budżet gminy 4.800.250 26,9 

2. Środki Unii Europejskiej 12.798.750 71,7 

3. Budżet Państwa (MENiS) 250.000 1,4 
OGÓŁEM:  17.849.000 100,0 
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Lp Wyszczególnienie Plan   
2004r. 

Prognoza  
2005r. 

Prognoza  
2006r. 

Prognoza  
2007r. 

Prognoza  
2008r. 

Prognoza  
2009r. 

Prognoza  
2010r. 

Prognoza  
2011r. 

Prognoza  
2012r. 

Prognoza  
2013r. 

1 2 7 8 9 10 11 12 13 13 13 13 

x wskaźnik wzrostu 
doch.ogółem.   7,25% 35,56% 0,28% 4,02% -17,58% -0,36% 0,14% -0,09% 0,18% 

  I Dochody ogółem 8 921 9 568 12 970 13 006 13 529 11 150 11 110 11 125 11 115 11 135 

x wskaźnik wzrostu 
doch.włas.   -5,25% -4,29% 0,53% 1,81% -1,67% 0,42% 0,11% -0,32% 0,11% 

1 Dochody własne 5 161 4 890 4 680 4 705 4 790 4 710 4 730 4 735 4 720 4 725 
2 Subwencje 3 258 3 600 3 580 3 620 3 640 3 640 3 630 3 640 3 645 3 660 

3 
Dotacje i środki 
pozabudż. na zadania 
z zakresu 
administracji rządowej 502 1 078 1 200 1 300 1 300 1 300 1 250 1 250 1 250 1 250 

4 Dotacje celowe na 
zadania własne 114 527 80 0 0 0 40 0 30 45 

5 Dotacje ze źródeł 
pozabudżetowych 

0 285 3 510 3 381 3 799 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 
II Wydatki 9 113 12 396 12 196 12 666 9 643 9 650 10 060 10 010 10 058 10 058 
1 Wydatki bieżące  6 847 6 335 7 247 6 867 7 643 7 650 8 060 8 010 8 058 8 058 
2 Wydatki inwestycyjne 2 266 6 061 4 949 5 799 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 
III Wolne środki  (I-I.5-II) -192 -2 828 -2 736 -3 041 87 0 -450 -385 -443 -423 
IV Obsługa zadłużenia 636 770 3 968 3 725 4 095 1 723 174 157 67 65 
1 raty kapitałowe 579 669 3 760 3 531 3 949 1 650 150 149 62 62 
a w tym:   pomostowe 0 285 3 510 3 381 3 799 1 500 0 0 0 0 

2 odsetki od 
kredytów/pożyczek 57 101 208 194 146 73 24 8 5 3 
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a w tym:   pomostowe 4 61 157 159 136 45 0 0 0 0 

V 
Wolne środki na 
inwestycje - własne 
środki (III-IV) -828 -3 598 -6 704 -6 766 -4 008 -1 723 -624 -542 -510 -488 

VI  
Wolne środ. na 
inwestycje    z 
dotacjami i środk. z 
UE (V+I.5) -828 -3 313 -3 194 -3 385 -209 -223 876 958 990 1 012 

VII 
Środki na 
realiz.inwest. 
(V+I.5+VIII) 77 724 187 414 1 291 -223 876 958 990 1 012 

VIII Przychody ogółem: 905 4 037 3 381 3 799 1 500 0 0 0 0 0 
IX Wydatki ogółem 9 247 13 221 12 591 13 274 11 080 9 500 10 960 10 976 11 053 11 073 
X Wynik finansowy(I-IX) -326 -3 368 379 -268 2 449 1 650 150 149 62 62 

XI Kwota długu ogółem 
na 31.12.           1 042 4 695 4 316 4 584 2 135 485 335 186 124 62 

XII Relacja [%] 
rzeczywista                     

1 kwoty długu do 
dochodu 11,68% 47,65% 33,28% 35,25% 15,78% 4,35% 3,02% 1,67% 1,12% 0,56% 

2 kwoty obsługi długu do 
dochodu 7,13% 7,81% 30,59% 28,64% 30,27% 15,45% 1,57% 1,41% 0,60% 0,58% 
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VIII. SYSTEM WDRAŻANIA  
 Dla realizacji planu rozwoju lokalnego służą przede wszystkim następujące instrumenty: 

• organizacyjne, związane ze wskazaniem podmiotów realizujących PRL i ich zadań, 

• finansowe, związane z wprowadzeniem zadań do planów i budżetów gminy, 

budżetów  i planów innych jednostek oraz uzyskania wsparcia zewnętrznego, 

• prawno - administracyjne, związane z uwzględnieniem odpowiednich przepisów przy 

realizacji zadań, 

•  informacyjno-edukacyjne, związane z monitorowaniem i promocją. 

 

Realizacja planu obejmuje pierwsze lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W okresie 

tym obowiązywać będą ustalenia zawarte w:  

• Polityce ekologicznej Państwa, 

• Strategii trwałego i  zrównoważonego rozwoju – Polska 2025, 

• Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego, 

• Strategii rozwoju Województwa Dolnośląskiego. 

Coraz większy wpływ na warunki realizacyjne będą także miały ustalenia wspólnej polityki 

ekologicznej Unii Europejskiej, określone w Piątym Programie Działań oraz w dyrektywach, 

rozporządzeniach i decyzjach. W realizacji będzie się uwzględniać: 

• ścisłe powiązanie wybranych zadań z  procesem budowy i realizacji budżetu gminy, 

a zwłaszcza budowy budżetu zadaniowego, 

• zarządzanie jakością jako elementem zarządzania sferą usług publicznych,  

• systemowe podejście do marketingu i promocji gminy (tj. opracowanie i wdrożenie 

kompleksowej strategii działań podjętych na rzecz promocji wizerunku gminy). 

Bardzo ważne narzędzie stanowić  będą sukcesywnie  opracowywane przez Wójta Gminy 

roczne plany realizacji. 

 Plany te należy opracować przy uwzględnieniu: 

• wieloletniego planu inwestycyjnego władz samorządowych gminy, 

• potrzeby kontynuacji zadań rozpoczętych, 

• podjętych przez Wójta decyzji co do wyboru priorytetowych na dany okres zadań, 

• analizy możliwości sfinansowania zadań przez budżet gminy, zewnętrzne środki 

wsparcia lub środki innych organizacji, 

• decyzji dotyczących określenia bezpośrednich realizatorów. 

 

Do podmiotów zarządzających rozwojem lokalnym należą: 

• Rada Gminy, 

• Wójt Gminy, 
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• koordynator (główny), 

• koordynatorzy realizacji poszczególnych zadań, 

 

Realizują one następujące zadania: 

• Rada Gminna pełni bieżący nadzór nad realizacją i ocenia postępy prac w tym 

zakresie, uwzględnia przy tworzeniu budżetu wybrane zadania, ujęte w rocznych 

planach realizacji, ocenia realizację tych planów, uchwala zmiany zapisów, 

• Wójt Gminy zatwierdza roczne plany realizacji,  podejmuje bieżące decyzje 

realizacyjne, przygotowuje materiały informacyjne i decyzyjne dla Rady, prowadzi 

działania informacyjno-promocyjne, 

• Koordynator – z upoważnienia Wójta opracowuje roczne plany realizacji, koordynuje  

wykonywanie  zadań własnych samorządu, a także zadań realizowanych przez inne 

jednostki organizacyjne, wskazane w rocznym planie realizacji, gromadzi 

dokumentację związaną z realizacją oraz informacje określające postępy w jej 

realizacji, przygotowuje sprawozdania  z realizacji rocznego planu realizacji oraz 

propozycje aktualizacji zapisów, przygotowuje pod względem organizacyjnym sesje  

Rady Gminnej, współorganizuje  jego spotkania robocze, opracowuje  roczne raporty 

z realizacji, prowadzi działania informacyjne i promocyjne, 

• Koordynatorzy realizacji poszczególnych zadań – realizują przyjęte zadania zgodnie 

z rocznymi planami realizacji i  zdają sprawozdania  podczas sesji Rady Gminnej,  

• Rada Gminy wraz z komisjami pełni społeczny nadzór nad realizacją strategii zgodnie 

z zaleceniami Agendy 21, kontynuuje prace grupy liderów lokalnych, współautorów 

strategii budowanej w uspołecznionym procesie, prowadzi prace zespołów (grup) 

roboczych i wyspecjalizowanych komisji, zajmujących się monitorowaniem realizacji  

i ocenami realizacji oraz sprawozdań koordynatorów z realizacji poszczególnych 

działań w danym roku. 
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IX. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 
 
IX.1 Monitoring  

Monitorowanie jest  procesem systematycznego zbierania, raportowania 

i interpretowania danych. Monitoring dostarcza informacji o postępie realizacji i efektywności 

wdrażania poszczególnych projektów inwestycyjnych jak i sposobie i prawidłowości 

wykorzystania udzielonej pomocy finansowej. Monitorowanie dotyczyć będzie przede 

wszystkim kontroli realizacji projektów inwestycyjnych oraz osiągania planowanych 

wskaźników produktów i rezultatów dla poszczególnych inwestycji. 

 

. Monitoring prowadzony będzie w zakresie rzeczowym i finansowym. 

Monitoring rzeczowy obejmował będzie skwantyfikowane dane obrazujące postęp we 

wdrażaniu programu oraz umożliwienie oceny jego wykonania w odniesieniu do celów 

ustalonych w PRL i będzie prowadzony w trzech kategoriach: 

− wskaźniki produktu, 

− wskaźniki rezultatu, 

− wskaźniki oddziaływania. 

Monitoring finansowy obejmował będzie dane finansowe realizacji projektów będących 

podstawą do oceny sprawności wydatkowania przeznaczonych na nie środków finansowych 

w oparciu o raporty okresowe obrazujące wysokość wkładu finansowego pochodzącego ze 

środków publicznych  

Podstawowym zadaniem monitoringu będzie przygotowanie oceny realizacji rocznych 

planów realizacji, przyjętych przez Wójta, dokonywanej przez Radę Gminy na podstawie 

odpowiednich rocznych raportów dotyczących realizacji, przygotowanych przez jej 

koordynatora. Dla sporządzenia rocznych planów realizacji, jak też w/w raportu, konieczne 

jest ustalenie czytelnych i jednoznacznych obowiązków poszczególnych komórek 

organizacyjnych Urzędu Gminy w tych zakresach. Celowe będzie także wykorzystanie 

obiektywnych wskaźników, służących monitorowaniu realizacji zadań oraz sporządzaniu 

rocznych raportów. Przy wykorzystaniu materiałów Banku Danych Lokalnych GUS możliwe 

jest dokonywanie porównań w odpowiednich zakresach z innymi gminami (sąsiednimi 

o podobnych warunkach rozwojowych). Jednostką bezpośrednio odpowiadającą za 

monitorowanie Planu Rozwoju Lokalnego gminy Dobromierz jest właściwa Komisja Rady 

Gminy. W pracach związanych z monitorowaniem i oceną Planu Rozwoju Lokalnego mogą 

brać udział również niezależni eksperci oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego 

i Urzędu Wojewódzkiego. 

Jednostka monitorująca ma również prawo wnosić wnioski do Wójta dotyczące podziału 

zadań na poszczególne jednostki organizacyjne i osoby fizyczne. 
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Plan Rozwoju Lokalnego może być uzupełniany o kolejne zadania, które wynikają 

bezpośrednio ze zmian w Wieloletnim  Planie Inwestycyjnym dokonywanych na wniosek 

uprawnionych osób i organów. 

Plan Rozwoju Lokalnego winien stanowić dokument ponadkadencyjny, określający cele 

i programy działań na kilkanaście lat, wymagający okresowej aktualizacji oraz ciągłego 

podnoszenia jakości. Przygotowanie projektu i jego przyjęcie przez Radę Gminy kończy 

pierwszy etap planowania rozwoju strategicznego gminy. Ze względu na swój długookresowy 

charakter planowanie strategiczne jest procesem ciągłym, wymagającym stałego śledzenia 

zmian prawnych, gospodarczych, politycznych, społecznych i ich uwzględniania w przyjętym 

dokumencie oraz stałego przesuwania horyzontu planowania na kolejne lata.  

 

IX.2 Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego 
Ocena Planu Rozwoju Lokalnego ma służyć przede wszystkim oszacowaniu 

osiągnięcia wskaźników oddziaływania, czyli długotrwałych efektów związanych 

z poszczególnymi projektami inwestycyjnymi. Powinna ona odpowiedzieć na pytanie 

o trafność planowanych przedsięwzięć w odniesieniu do potrzeb, ocenić efekty i korzyści 

z ich wdrożenia. Przeprowadzenie takiej oceny jest obowiązkiem beneficjentów 

poszczególnych projektów.  

Ocena programów (projektów i zadań inwestycyjnych), których częścią są projekty 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej przebiegać powinna według czterech typów 

ocen: 

    -   ex-ante (przed realizacją Planu), 

- mid-term (w połowie okresu realizacji). W odniesieniu do PRL na lata 2004-2006 

najprawdopodobniej będzie zachodziła konieczność przeprowadzenia takiej oceny, 

gdyż zakończenie znacznej części inwestycji zaplanowano na 2005 rok, 

- ex-post (na zakończenie Planu). W ramach tej oceny przewiduje się, że po zakończeniu 

danego projektu, przez dwa kolejne lata – w systemie rocznym – sporządzane będą 

raporty celem weryfikacji rzeczywistych i planowanych wskaźników oddziaływania, 

- on going (na bieżąco). Ocenie będą podlegać poszczególne projekty i zadania 

inwestycyjne w trakcie ich realizacji. 

Raporty z oceny Planu Rozwoju Lokalnego oraz poszczególnych projektów inwestycyjnych 

powinny być sporządzane zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej oraz innych instytucji 

zaangażowanych w realizację konkretnego projektu. 
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IX.3 Public relations PRL 
Główną jednostką odpowiedzialną za promocję Planu Rozwoju Lokalnego, za 

promocję poszczególnych projektów i zadań inwestycyjnych ujętych w Planie będzie Urząd 

Gminy w Dobromierzu. Wszelkie materiały promocyjne powinny określać m.in. cele realizacji 

poszczególnych projektów i zadań inwestycyjnych w ramach Planu, planowane wskaźniki 

osiągnięć oraz źródła finansowania tych projektów. Sposoby promocji inwestycji 

współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej reguluje Rozporządzenie 

Komisji Europejskiej Nr 1159/2000 z dnia  30.05. 2000 r. w sprawie „Zasad informowania 

i promocji projektów współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych”. 

Celem działań związanych z promocją Planu jest dotarcie do jak najszerszej grupy 

beneficjentów projektów podejmowanych w ramach Planu, a także instytucji mogących stać 

się partnerami w realizacji niektórych przedsięwzięć inwestycyjnych. Grupami tymi są: 

- bezpośredni beneficjenci większości projektów – mieszkańcy gminy, 

- środowisko przedsiębiorców, 

- organizacje pozarządowe, 

- partnerzy społeczni. 

W ramach promocji Planu Rozwoju Lokalnego podejmowane powinny być w szczególności 

takie działania jak: 

- strona internetowa gminy Dobromierza, 

- ulotki informacyjne dla beneficjentów (poświęcone konkretnym projektom), 

- spotkania z potencjalnymi partnerami gospodarczymi, społecznymi, 

- publikacje w prasie (w przypadku wybranych projektów). 
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X. ZMIANY W PLANIE ROZWOJU LOKALNEGO 
Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem otwartym i może ulegać zmianom lub być 

uzupełniany poprzez wpisy nowych zadań organizacyjnych i inwestycyjnych raz w roku 

kalendarzowym w okresie projektowania budżetu gminy. 

W szczególności niniejszy Plan Rozwoju Lokalnego może zostać zmieniony, bądź 

uzupełniony, na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy. Postulaty do PRL oraz wnioski 

składać mogą także radni, stowarzyszenia i nieformalne grupy mieszkańców, organizacje 

powiązane z budżetem gminy, w tym również podmioty gospodarcze funkcjonujące 

w gminie, na zasadach ustalonych w odrębnej uchwale dotyczącej procedury 

opracowywania i uchwalania budżetu gminy. Natomiast współpraca z organizacjami 

pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

i stowarzyszeniami przebiegać będzie według zasad ustalonych w programie ustalonym 

przez Radę Gminy. 

Zmiany działań i priorytetów, a także uszczegółowienie i uzupełnienie poszczególnych 

projektów mogą nastąpić w trakcie realizacji Planu, w szczególności po przyjęciu uchwały 

budżetowej na kolejny rok budżetowy, określającej zadania inwestycyjne lub innych 

programów gminy, w tym również Wieloletniego Planu  Inwestycyjnego. 

 


