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WSTĘP 

Szanowni Radni i Mieszkańcy,  

Przedkładam Państwu „Raport o stanie Gminy Dobromierz za 2019 rok”, który przygotowany 

został zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W myśl 

zapisów tej ustawy wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy „Raport o stanie 

gminy”, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, 

w szczególności realizację polityk, programów i strategii realizowanych przez gminę i jej 

jednostki organizacyjne, uchwał Rady Gminy i funduszu sołeckiego.  

W 2019 roku na działania na terenie naszej Gminy wydatkowaliśmy 29,6 mln zł, w tym aż 20% 

środków przeznaczone zostało na realizację 30 zadań inwestycyjnych. Z zaplanowanych 

zadań zrealizowano między innymi budowę oczyszczalni ścieków w Czernicy, wykonano 

przyłącza kanalizacyjne w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie, rozbudowano kanalizację na 

ulicy Zielonej i Podgórnej w Dobromierzu, wybudowano drogę dojazdową w Pietrzykowie 

i chodnik w Dobromierzu, halę sportowo–rekreacyjną przy Szkole Podstawowej 

w Gniewkowie i centrum kulturalno–rekreacyjne w Jugowej oraz rozpoczęto budowę 

centrum kulturalno–rekreacyjnego w Szymanowie. Dzięki dofinansowaniu z budżetu możliwa 

była dopłata dla mieszkańców gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 

dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo–gaśniczego dla OSP w Roztoce. Wydatki 

inwestycyjne wyniosły ponad 6 mln zł. To tylko przykłady działań i inwestycji zrealizowanych 

w 2019 roku w toku wdrażania strategii i programów obowiązujących na terenie naszej 

Gminy, o których możecie przeczytać Państwo w niniejszym Raporcie.  

 

   Wójt  

Jerzy Ulbin
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1. GMINA DOBROMIERZ 

Gmina Dobromierz zlokalizowana jest w południowej części województwa dolnośląskiego, na terenie 

powiatu świdnickiego. Od północy sąsiaduje z gminami: Paszowice i Mściwojów (powiat jaworski), od 

wschodu z gminą Strzegom i Świebodzice (powiat świdnicki), od południa w gminą Stare Bogaczowice 

(powiat wałbrzyski), a od zachodu z gminą Bolków (powiat jaworski). Gmina położona jest około 70 km 

od stolicy regionu − Wrocławia, w pobliżu głównych miast: Strzegom 10 km, Wałbrzych 18 km, 

Świdnica 22 km, Legnica 36 km i Jelenia Góra 44 km. Najbliższe przejście graniczne z Republiką 

Czeską w Lubawce znajduje się w odległości około 42 km. 

SCHEMAT 1. Położenie gminy na tle Polski, Dolnego Śląska i powiatu świdnickiego oraz podział na sołectwa. 

  
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.dobromierz.pl. 

Zewnętrzne powiązania gminy zapewniają drogi krajowe nr: 5 relacji: Lubawka − Wrocław i 34 relacji: 

Świebodzice − Dobromierz, wojewódzka nr 375 relacji: Dobromierz − Wałbrzych oraz pozostałe drogi 

powiatowe i gminne. Ponadto, około 8 km od Dobromierza, w Sadach Dolnych znajduje się węzeł 

drogi ekspresowej S3 Świnoujście − Lubawka, stanowiącej fragment międzynarodowej trasy E65, 

leżącej w transeuropejskim korytarzu transportowym. W promieniu zasięgu około 70 km 

i maksymalnym czasie dojazdu do 1 h od gminy zlokalizowany jest port lotniczy o znaczeniu krajowym: 

Wrocław-Strachowice.  

Gmina w swoich granicach administracyjnych zajmuje powierzchnię 8 593 ha, co stanowi 11,6% 

powiatu świdnickiego. Układ osadniczy obejmuje 16 miejscowości, w tym 12 sołectw i 4 przysiółki: 

Dobromierz wraz z przysiółkami Serwinów i Bronówek, Czernica, Borów, Gniewków, Dzierzków, 

Roztoka, Kłaczyna z przysiółkiem Celów, Jugowa, Bronów, Szymanów z przysiółkiem Siodłkowice, 

Jaskulin oraz Pietrzyków. Punktem charakterystycznym gminy jest sztuczny zbiornik „Dobromierz”, 

utworzony na rzece Strzegomce. Południową część gminy, o najbardziej urozmaiconym 

ukształtowaniu terenu, porastają częściowo lasy. Środkowa i północna część gminy ma typowo rolniczy 

charakter. W części północnej w pięciu kopalniach powierzchniowych eksploatowany jest granit 

(Borów, Gniewków i Czernica). 

W 2019 roku gminę zamieszkiwały 5 182 osoby. Mieszkańcy gminy Dobromierz tworzą z mocy prawa 

lokalną wspólnotę samorządową. Organami samorządu gminy jest Rada Gminy (15 Radnych) − organ 

stanowiący i kontrolny wykonujący swoje zadania przy pomocy 6 statutowych komisji oraz Wójta 

Gminy pełniącego rolę organu wykonawczego. 
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Tabela 1. Wykaz miejscowości wraz z liczbą mieszkańców i urodzonych wg stanu na 31.12 (2018-2019). 

Lp. 
Nazwa 

miejscowości 

Powierzchnia 

[ha] 

2018 2019 

Liczba 

mieszkańców 

[os.] 

Liczba 

urodzonych 

[os.] 

Liczba 

mieszkańców 

[os.] 

Liczba 

urodzonych 

[os.] 

1. Borów  1,99 420 5 418 3 

2. Bronów 3,65 89 0 86 1 

3. Bronówek przysiółek 32 0 30 0 

4.  Celów przysiółek 43 0 44 0 

5.  Czernica 3,68 279 0 280 3 

6.  Dobromierz 8,56 614 3 598 2 

7. Dzierzków 3,27 345 4 342 3 

8. Gniewków 6,24 371 3 367 5 

9. Jaskulin 4,31 204 3 206 2 

10. Jugowa 9,10 417 6 432 4 

11. Kłaczyna 14,63 551 5 544 3 

12. Pietrzyków  9,62 182 1 177 2 

13. Roztoka 11,72 1 012 3 1018 19 

14. Serwinów przysiółek 144 0 143 3 

15. Siodłkowice przysiółek 95 1 94 2 

16. Szymanów 9,11 404 2 403 2 

 OGÓŁEM: 8 593 5 202 36 5 182 54 

W 2018 roku, w rankingu zamożności samorządów, przeprowadzanym na zlecenie czasopisma 

samorządowego Wspólnota, Gmina Dobromierz znalazła się na 389 miejscu wśród gmin wiejskich 

(zamożność per capita 3.192,65zł), odnotowując spektakularny skok w porównaniu do 2010 roku, 

w którym to znajdowała się na 1.329 pozycji.  

W 2019 roku w Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej, 

oceniającym kształtowanie zrównoważonego rozwoju wspólnoty 

lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach trwałości: 

ekonomicznej, środowiskowej i społecznej oraz w zakresie 

jakości zarządzania, Gmina Dobromierz zajęła 505. miejsce 

wśród 1.548 gmin wiejskich w kraju. 

 

1.1. WÓJT GMINY 

Wójt Gminy stanowi organ wykonawczy Rady Gminy. Realizuje on uchwały rady gminy i prowadzi 

politykę gospodarczą. Zgodnie z ustawą wykonuje on zadania gminy określone przepisami prawa, 

m.in.: gospodarowanie mieniem gminy. Wójt Gminy nadzoruje zadania realizowane przez referaty 

Urzędu Gminy i pośrednio podporządkowane im gminne jednostki organizacyjne oraz wydzielone 

stanowiska.  
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Skład kierownictwa Urzędu Gminy Dobromierz w 2019 roku:  

− Wójt Gminy Dobromierz − Jerzy Ulbin, 

− Zastępca Wójta Gminy Dobromierz − Edward Krumplewski, 

− Sekretarz Gminy Dobromierz − Monika Borysewicz, 

− Skarbnik Gminy Dobromierz − Barbara Zapała. 

Strukturę organizacyjną umożliwiającą Wójtowi wypełnianie swoich zadań stanowią Urząd Gminy oraz 

5 gminnych jednostek organizacyjnych: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu, 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Roztoce, Szkoła 

Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dobromierzu oraz Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka 

w Gniewkowie. 

Schemat 2. Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Dobromierz w 2019 roku.  

 
W 2019 roku  Wójt Gminy wykonał: 

→ 74 uchwał Rady Gminy − rejestr uchwał dostępny jest w Załączniku 1. Raportu oraz na BIP  

https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/dz_samorzadu_uchwaly_2019-12.htm, 

wydał: 

→ 161 zarządzeń − rejestr zarządzeń dostępny jest na BIP 

https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/dz_samorzadu_zarzadzenia_2019-01.htm. 

Sprawozdania z działalności Wójta w okresach między sesyjnych w 2019 roku dostępne są na BIP 

https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/ug_sprawozdania_wojta.htm. 

1.2. RADA GMINY  

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym na terenie Gminy Dobromierz. W ramach 

kompetencji podejmuje ona uchwały o charakterze prawnym, w tym przepisy gminne, budżet gminy. 

Do właściwości rady należą wszystkie sprawy będące w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie 

stanowią inaczej. Organizację wewnętrzną i tryb pracy rady i jej organów określa statut gminy. 

W Radzie Gminy Dobromierz zasiada 15 Radnych wybranych w 15 okręgach wyborczych. 
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Skład Rady Gminy Dobromierz VIII kadencji 2018-2023 wg porządku alfabetycznego: 

→ Babiarz Andrzej 

→ Bajek Mariusz 

→ Balok Teodor 

→ Brach Jolanta − Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 

→ Chmielowska Celina 

→ Grynaszko Tomasz 

→ Jaworski Marek 

→ Kucharczyk Agnieszka 

→ Matkowski Tomasz 

→ Patycki Zbigniew 

→ Piłat Marek 

→ Rusek Piotr − Przewodniczący Rady Gminy 

→ Sadowski Michał 

→ Sieczka Otylia 

→ Sokalski Leszek − Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Komisje Rady Gminy Dobromierz: 

 Komisja Rewizyjna: 

1. Agnieszka Kucharczyk - 

Przewodnicząca 

2. Tomasz Matkowski 

3. Michał Sadowski 

Komisja Skarg, wniosków i petycji: 

1. Celina Chmielowska - Przewodnicząca 

2. Mariusz Bajek 

3. Otylia Sieczka 

Komisja Budżetowa i Mienia Gminy: 

1. Andrzej Babiarz - Przewodniczący 

2. Teodor Balok 

3. Jolanta Brach 

4. Tomasz Grynaszko 

5. Agnieszka Kucharczyk 

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska: 

1. Otylia Sieczka - Przewodnicząca 

2. Celina Chmielowska 

3. Marek Jaworski 

4. Tomasz Matkowski 

5. Leszek Sokalski 
 

Komisja Socjalna: 

1. Michał Sadowski- Przewodniczący 

2. Mariusz Bajek 

3. Tomasz Grynaszko 

4. Zbigniew Patycki 

5. Marek Piłat 

Doraźna Komisja Mieszkaniowa: 

1. Teodor Balok - Przewodniczący 

2. Andrzej Babiarz 

3. Jolanta Brach 

4. Zbigniew Patycki 

5. Leszek Sokalski 

Ponadto na terenie gminy działalność prowadzi Młodzieżowa Rada Gminy Dobromierz. Jej członkowie 

w 2019 roku aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym i kulturalnym gminy. Podczas zwoływanych 

sesji omawiali organizację wypoczynku letniego, ferii zimowych, planowali działania związane ze 

świętami, Dniem Dziecka, Dożynkami. Zgodnie ze Statutem, Młodzieżowa Rada Gminy reprezentuje 

swoich wyborców wobec władz i administracji szkolnej, inicjuje działania dotyczące życia młodzieży 

w gminie, nawiązuje współpracę z samorządowymi organizacjami młodzieżowymi innych jednostek 

samorządu terytorialnego, organizuje imprezy kulturalne, sportowe, wspiera inne rodzaje aktywności 

młodzieży, koordynuje i inspiruje inicjatywy młodych ludzi oraz udziela pomocy w przypadku łamania 

praw ucznia i młodego obywatela. 
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1.3. DOKUMENTY STRATEGICZNE I PROGRAMOWE 

W 2019 roku na terenie Gminy Dobromierz obowiązywały następujące dokumenty strategiczne 

i programowe: 

OBSZAR  
STRATEGIE, POLITYKI, PLANY, PROGRAMY 

Nazwa dokumentu Uchwała przyjmująca 

DOKUMENTY 

STRATEGICZNE 

Strategia Rozwoju Gminy Dobromierz na lata 2014-

2020 

 

Uchwała nr XXXIX/222/13 Rady Gminy 

Dobromierz z dnia 15 listopada 2013 r.  

*Uchwała nr XV/101/16 Rady Gminy 

Dobromierz z dnia 26 lutego 2016 r.  

*Uchwała nr XXIII/147/16 Rady Gminy 

Dobromierz z dnia 25 listopada 2016 r.  

OCHRONA 

ŚRODOWISKA 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Dobromierz 

na lata 2015-2020 

Uchwała nr XII/82/15 Rady Gminy Dobromierz 

z dnia 25 listopada 2015 r.  

Program Ochrony Środowiska  Uchwała nr XXIV/144/04 Rady Gminy 

Dobromierz z dnia 30.06.2004 r.  

Plan Gospodarki Odpadami Uchwała nr XXIV/144/04 Rady Gminy 

Dobromierz z dnia 30.06.2004 r. aktualizacja 

Uchwała nr XXVI/138/08 Rady Gminy 

Dobromierz z dnia 24 września 2008 r. 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest 

z terenu Gminy Dobromierz 

Uchwała nr XVIII/107/12 Rady Gminy 

Dobromierz z dnia 14 marca 2012 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Dobromierz w roku 2019 

Uchwała Nr V/39/19 Rady Gminy Dobromierz 

z dnia 19 lutego 2019 r. 

OCHRONA 

ZDROWIA 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 

2017-2020 

Uchwała Nr XXVII/169/17 Rady Gminy 

Dobromierz z dnia 13 lutego  2017 r. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Gminy Dobromierz na 

2019 rok 

Uchwała Nr IV/30/ Rady Gminy Dobromierz 

z dnia 25 stycznia 2019 r. 

POMOC 

SPOŁECZNA  

Strategia rozwiązywania problemów społecznych 

Gminy Dobromierz na lata  2014-2020 

Uchwała nr XLI/233/14 Rady Gminy 

Dobromierz z dnia 7 lutego 2014 r. 

Gminny program wspierania rodziny na lata 2017-2019 Uchwała nr XXIX/180/17 Rady Gminy 

Dobromierz z dnia 31 marca 2017 r. 

Gminny program przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w  rodzinie 

Uchwała nr XX/120/12 Rady Gminy 

Dobromierz z dnia 20.06.2012 r. 

INFRASTRUKTURA 

TECHNICZNA 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących 

w posiadaniu gminy Dobromierz na lata 2017-2021 

Uchwała nr XXVI/160/17 Rady Gminy 

Dobromierz z dnia 20 stycznia 2017 r. 

PLANOWANIE 

PRZESTRZENNE  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Dobromierz 

Uchwała nr XXIII/127/12 Rady Gminy 

Dobromierz z dnia 29 sierpnia 2012 roku, 

zmieniona uchwałą nr XLIV/277/18 Rady Gminy 

Dobromierz z dnia 25 maja 2018 r. 

WSPÓŁPRACA 

WEWNĘTRZNA 

I ZEWNĘTRZNA 

Program Współpracy Gminy Dobromierz 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2019 

Uchwała nr II/17/18 Rady Gminy Dobromierz 

z dnia 30 listopada 2018 r. 

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego 

południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, 

zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030” 

Uchwała nr IV/26/19 Rady Gminy Dobromierz 

z dnia 25 stycznia 2019 r.  

REWITALIZACJA 
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Dobromierz 

na lata 2016-2020 

Uchwała nr XXIV/150/16 Rady Gminy 

Dobromierz z dnia 14 grudnia 2016 r.  

GOSPODARKA 

FINANSOWA 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobromierz Uchwała nr XXXIX/246/17 Rady Gminy 

Dobromierz z dnia 15 grudnia  2017 r. zmiana 

Uchwała nr XLI/259/18 Rady Gminy 

Dobromierz z dnia 1 marca 2018 r. 
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Strategia Rozwoju Gminy Dobromierz na lata 2014-2020 

Misją rozwoju gminy Dobromierz jest podnoszenie poziomu życia mieszkańców oraz wspieranie 

zrównoważonego rozwoju w oparciu o posiadane zasoby przyrodniczo-krajobrazowe, społeczne 

i kulturowe. Zgodnie z wizją Gmina Dobromierz powinna być gminą przyjazną mieszkańcom, turystom 

i inwestorom, wykorzystującą piękne położenie, czyste środowisko i dobrze rozwiniętą infrastrukturę. 

Wypełnianie misji będzie możliwe poprzez skupienie się na ograniczonej liczbie priorytetowych 

obszarów − celów strategicznych takich jak: 

1. Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozwój podstawowej infrastruktury technicznej 

2. Podnoszenie jakości kapitału ludzkiego 

3. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości 

Tabela 2. Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Dobromierz na lata 2014-2020 w 2019 roku. 

Cele strategiczne / cele operacyjne / 

Główne kierunki działań 
Realizacja 2019 

Cel strategiczny 1.: Poprawa warunków życia poprzez rozwój podstawowej infrastruktury technicznej  

1. Rozwój podstawowej infrastruktury technicznej.  

a)        poprawa stanu technicznego dróg, 

chodników oraz modernizacja oświetlenia 

→ remont dróg gminnych nr 112339D oraz 112341D 

w miejscowości Dobromierz [0,68 km] 

→ Pietrzyków – droga dojazdowa do gruntów rolnych 

[0,34 km] 

→ modernizacja nawierzchni ul. Spacerowej w Roztoce 

[0,19 km] 

→ remont nawierzchni ul. Krótkiej w Dobromierzu 

[0,11 km] 

→ budowa chodnika w Dobromierzu przy 

ul. Świdnickiej [0,7 km] 

→ 18 zamontowanych opraw oświetlenia 

b)       modernizacja i rozbudowa stosownie do 

potrzeb istniejących ujęć wód podziemnych 

→ modernizacja ujęcia wody ze studni głębinowej 

w Serwinowie 

c)        modernizacja istniejącej sieci 

wodociągowej oraz jej rozbudowa 

→ budowa wodociągu w Pietrzykowie – prace 

projektowe 

→ budowa odcinka wodociągu przy ul. Widokowej 

w Dobromierzu [0,39 km] 

→ modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości 

Jaskulin – projekt zbiornika buforowego wody pitnej 

d)       rozbudowa sieci kanalizacyjnej → budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej 

w miejscowościach Czernica, Gniewków, Dzierzków 

[4,87 km] 

→ budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Czernica  

→ rozbudowa kanalizacji i wodociągu w Dobromierzu 

→ budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w Czernicy 

i Dzierzkowie 

e)        poprawa stanu technicznego oraz 

zmniejszenie energochłonności budynków 

komunalnych oraz innych obiektów użyteczności 

publicznej 

→ brak realizacji w 2019 roku 

f)         wspieranie działań z zakresu remontów 

cieków wodnych i urządzeń melioracyjnych oraz 

ochrony przeciwpowodziowej 

→ wykaszania brzegów rzek Strzegomka i Nysa Szalona 

w Roztoce i Dzierzkowie 

g)       promowanie produkcji i dystrybucji 

odnawialnych źródeł energii 

→ prowadzenie wstępnych ankiet 

→ ulotka dot. dofinansowania do wymiany pieców 

→ zbieranie wstępnych deklaracji od mieszkańców 

→ program „Czyste Powietrze”  
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Cele strategiczne / cele operacyjne / 

Główne kierunki działań 
Realizacja 2019 

h)        inwestycje w infrastrukturę bazy 

rekreacyjno–turystycznej wykorzystującej 

potencjał przyrodniczy i kulturowy gminy, w tym 

modernizacja basenu kąpielowego odkrytego 

w Dobromierzu, budowa ścieżek rowerowych 

→ budowa hali sportowo – rekreacyjnej przy Szkole 

Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie  

→ budowa Centrum kulturalno-rekreacyjnego 

w Jugowej 

→ budowa Centrum kulturalno-rekreacyjnego 

w Szymanowie 

i)          modernizacja i doposażenie gminnych 

obiektów użyteczności publicznej w ramach 

Funduszu Sołeckiego 

→ doposażenie świetlicy wiejskiej w Czernicy 

→ wyposażenie placu zabaw i modernizacja boiska w 

Borowie 

→ zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 

w Bronowie 

→ doposażenie placu zabaw i terenu przy boisku 

sportowym w Czernicy 

→ zagospodarowanie terenu wokół sceny plenerowej 

w Dobromierzu 

→ remont remizy strażackiej w Gniewkowie 

→ wykonanie projektu budowlanego wiaty przy 

świetlicy wiejskiej oraz mapy geodezyjnej 

w Gniewkowie 

→ doposażenie świetlicy wiejskiej w Gniewkowie 

→ zakup umundurowania dla młodzieżowej drużyny 

strażackiej w Gniewkowie 

→ doposażenie świetlicy wiejskiej w Jaskulinie 

→ zakup sprzętu AGD oraz mebli kuchennych do nowej 

świetlicy wiejskiej w Jugowej 

→ doposażenie świetlicy wiejskiej w Kłaczynie 

→ doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłaczynie 

→ zakup nowego wyposażenia (uzupełnienie) do 

świetlicy w Pietrzykowie 

→ dofinansowanie OSP Roztoka 

→ doposażenie placu zabaw (huśtawka podwójna) 

w Szymanowie  
j)          inwestycje w infrastrukturę, wyposażenie 

i inne sfery poprawiające warunki życia 

mieszkańców w ramach Funduszu Sołeckiego 

→ przebudowa nawierzchni ul. Krótkiej w Dobromierzu 

→ zakup i montaż poręczy metalowych w Dobromierzu 

→ remont drogi (od budynku nr 37 do budynku nr 20) 

w Dzierzkowie 

→ naprawa wejścia na most przy budynku nr 20 

w Dzierzkowie 

→ zakup lodówki-chłodni w Dzierzkowie 

→ zakup i montaż lustra drogowego w Gniewkowie 

→ zagospodarowanie terenu w Jaskulinie 

→ wykonanie podjazdu na drodze gminnej, działka 

nr 164 w Jaskulinie 

→ kontynuacja zagospodarowania terenu 

rekreacyjnego wokół stawu (wyłożenie puzzli pod 

i przed wiatą przy stawie) w Pietrzykowie 

→ monitoring w Borowie 

→ monitoring w Roztoce 

→ toaleta przenośna w Roztoce 

→ remont dróg dojazdowych do pól w Roztoce 

→ tablica informacyjna w Szymanowie  
2. Racjonalne gospodarowanie przestrzenią. 

a)      racjonalne zagospodarowanie terenów 

wyznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe 

z uwzględnieniem niezbędnej infrastruktury 

technicznej oraz uzbrojenie terenów pod 

→ realizacja ustaleń studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz 

miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego 
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Cele strategiczne / cele operacyjne / 

Główne kierunki działań 
Realizacja 2019 

inwestycje, tworzenie nowych oraz rozbudowa 

istniejących terenów inwestycyjnych, 

b)     tworzenie, zagospodarowanie i rewitalizacja 

terenów rekreacyjnych, poprawa atrakcyjności 

przestrzeni publicznych, w tym 

zagospodarowanie terenów w centrach 

miejscowości oraz racjonalne i optymalne 

gospodarowanie gruntami, 

→ zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 

w Bronowie 

→ zagospodarowanie terenu wokół sceny plenerowej 

w Dobromierzu 

→ wykonanie projektu budowlanego wiaty przy 

świetlicy wiejskiej w Gniewkowie 

→ doposażenie placów zabaw 

→ bieżące utrzymanie czystości na terenie gminy 

c)      rewitalizacja zdegradowanych budynków 

celem wzrostu spójności społecznej oraz 

zdegradowanych terenów i obiektów wraz 

z zagospodarowaniem przyległego otoczenia dla 

zmniejszenia problemów społecznych, powstania 

nowych form aktywności gospodarczej, rozwoju 

innowacji i nowych technologii 

→ brak realizacji w 2019 roku 

d)       rekultywacja terenów zdegradowanych → brak realizacji w 2019 roku 

→ Cel strategiczny 2.: Zwiększenie świadomości społecznej mieszkańców gminy. 

a) aktywne wspieranie partnerstw   inicjatyw 
działających na rzecz rozwoju gminy 

→ bieżąca aktualizacja strony internetowej 
www.dobromierz.pl , w tym udostępnianie informacji 
o aktualnych naborach wniosków o dofinansowanie 
projektów realizowanych na rzecz lokalnych 
społeczności 

→ przekazywanie do lokalnych stowarzyszeń  informacji 
e-mailowych na temat możliwości dofinansowania 
projektów, które mają być realizowane na rzecz 
lokalnej społeczności 

→ doradztwo przy pisaniu wniosków o dofinansowanie 
projektów realizowanych przez lokalne 
stowarzyszenia 

→ pisanie wniosków projektowych mających na celu 
poprawę jakości infrastruktury służącej lokalnym 
społecznościom 

b) prowadzenie efektywnej polityki społecznej 
prowadzącej do integracji i aktywizacji osób 
zagrożonych wykluczeniem 

→ realizacja Strategii rozwiązywania problemów 
społecznych na terenie Gminy Dobromierz oraz 
pozostałych programów społecznych 

c) zwiększenie świadomości mieszkańców wokół 
najważniejszych problemów rozwoju gminy 

→ bieżąca aktualizacja strony internetowej 
www.dobromierz.pl , w tym zamieszczanie informacji 
o zagadnieniach dotyczących rozwoju gminy 

d) wspieranie zaangażowania społeczności 
lokalnej w działaniach na rzecz swojej 
miejscowości w ramach Funduszu Sołeckiego 
poprzez partycypacyjne współdecydowanie 
mieszkańców o zadaniach, jakie będą 
realizowane w ich miejscu zamieszkania 

→ organizacja i realizacja Funduszu Sołeckiego  

→ Cel strategiczny 3.: Rozwój lokalnej przedsiębiorczości 

a) aktywne wspieranie funkcjonujących 
i zakładających działalność przedsiębiorców 
w pozyskiwaniu środków na rozwój,             

→ udostępnianie na stronie internetowej 
www.dobromierz.pl aktualnych informacji 
o naborach wniosków o dofinansowanie działalności 
przedsiębiorców organizowanych przez LGD 
Szlakiem Granitu 

b) organizacja szkoleń dla przedsiębiorców → brak realizacji w 2019 roku 

c) wspieranie działalności instytucji wsparcia 
biznesu 

→ brak realizacji w 2019 roku 

d) aktywna promocja gminy na forum krajowym 
i międzynarodowym 

→ bieżąca aktualizacja strony internetowej i dbanie o jej 
estetykę 

→ aktywne uczestniczenie w tworzeniu Strategii 
Rozwoju SUDETY 2030 
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2. GOSPODARKA FINANSOWA 

2.1. WYKONANIE BUDŻETU 

Budżet Gminy Dobromierz na 2019 rok, przyjęty Uchwałą Nr III/22/18 Rady Gminy Dobromierz z dnia 

20 grudnia 2018 r., ustalał plan: dochodów w wysokości 28.246.525,00zł, wydatków 25.854.150,00zł 

oraz nadwyżkę budżetu w kwocie 2.392.375,00zł. Zaplanowano przychody w wysokości 

2.000.000,00zł z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz rozchody 

w wysokości 4.392.375,00zł na spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji. W trakcie realizacji 

budżetu w 2019 roku Rada Gminy Dobromierz podjęła 12 uchwał, a Wójt wydał 21 zarządzeń. Plan 

budżetu uległ zmianie i na dzień 31.12.2019 r. strona dochodowa została zwiększona do kwoty 

31.114.947,73zł (+2.868.422,73zł), natomiast plan wydatków zwiększył się do kwoty 30.777.222,73zł 

(+4.923.072,73zł). Wynikiem przeprowadzonych zmian było zmniejszenie planowanej nadwyżki 

budżetowej o 2.054.650,00zł.  

DOCHODY BUDŻETOWE 

Dochody na 2019 rok wykonano w kwocie 29.952.198,58zł (96% planu), w tym dochody własne  

w wysokości 11.168.580,87zł (37% dochodów ogółem), subwencje 7.036.863,00zł (24%) i dotacje 

11.746.754,71zł (39%). Uzyskane dochody majątkowe w formie dotacji obejmowały m.in.: 

− dofinansowanie przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014 – 2020 

Działanie: Gospodarka wodno–ściekowa do zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej 

w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz - I Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy, 

Gniewkowie i Dzierzkowie”  w wysokości 3.028.400,16zł oraz  dotacja celowa w ramach RPO WD 2014 

– 2020 Działania: Zwiększanie efektywności energetycznej  dla  zadania „Termomodernizacja budynku 

GOKSiR w Dobromierzu”  w kwocie 292.117,93zł przeznaczone zostały na spłaty kredytów 

zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie tych zadań, 

− dotacja celowa w kwocie 87.444,00zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na 

zadanie inwestycyjne „Pietrzyków - droga dojazdowa do gruntów rolnych”, 

− dotacja celowa dla zadania „Budowa centrum kulturalno–rekreacyjnego we wsi Jugowa, gmina 

Dobromierz – II Etap”  w kwocie 178.926,00zł,  

− I transza dotacji celowej dla zadania „Budowa centrum kulturalno–rekreacyjnego w Szymanowie”  

w kwocie 226.167,00zł,  

− dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dla zadania inwestycyjnego 

„Budowa hali sportowo–rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie”  100.000,00zł, 

− dochody ze sprzedaży majątku gminy wyniosły 417.911,50zł.  

Ponadto gmina otrzymała: 

− Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na wydatki bieżące - remont ulicy Świdnickiej w Dobromierzu 

167.256,38zł, 

− Środki z Nadleśnictwa Jawor na zadanie inwestycyjne „Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 34 

km5+234, dz. Nr 208 na działkę nr 136 obr. Jaskulin” 50.000,00zł.  

WYDATKI BUDŻETOWE 

Realizacja wydatków za 2019 rok wyniosła 29.649.879,47zł (96% planu), w tym wydatki bieżące 

w kwocie 23.575.170,10zł i wydatki majątkowe 6.074.709,37zł. W ramach wydatków bieżących 

zrealizowano: wydatki jednostek budżetowych 14.227.993,86zł, wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 5.538.897,19zł, dotacje 1.424.260,95zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 
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7.196.351,43zł, wydatki finansowane z udziałem  środków UE 321.284,00zł oraz obsługę długu 

405.279,86zł. W strukturze wydatków największy udział stanowiły wydatki na: oświatę i wychowanie 

(24%), rodzinę (20%), rolnictwo i łowiectwo (13%), administrację publiczną (12%), gospodarkę 

komunalną i ochronę środowiska (8%), pomoc społeczną (6%), kulturę i ochronę dziedzictwa 

narodowego (6%) oraz pozostałe działy (11%). Z zaplanowanych w 2019 roku zadań inwestycyjnych 

m.in. zrealizowano budowę oczyszczalni ścieków w Czernicy, wykonano przyłącza kanalizacyjne 

w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie, rozbudowano kanalizację na ulicy Zielonej i Podgórnej 

w Dobromierzu, wybudowano drogę dojazdową w Pietrzykowie i chodnik w Dobromierzu, 

wybudowano halę sportowo–rekreacyjną przy SP w Gniewkowie oraz centrum kulturalno–rekreacyjne 

w Jugowej, rozpoczęto także budowę centrum kulturalno–rekreacyjnego w Szymanowie. Dzięki 

dofinansowaniu z budżetu, możliwa była dopłata dla mieszkańców gminy do budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo–gaśniczego dla OSP 

w Roztoce. Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 6.074.709,37zł. 

Tabela 3. Struktura zrealizowanych wydatków budżetu Gminy za 2019 r.  

Dział Wyszczególnienie 
Plan 

na 2019r. 

Wykonanie na 

31.12.2019 r. 

Wykon. 

w % 

Udział %  

w wydatkach 

ogółem 

010 Rolnictwo i łowiectwo 4.020.625,08 3.938.939,13 98 13 

400 
Wytwarzanie i zaopatrywanie 

w energię elektryczną, gaz i wodę 
550.291,17 531.568,80 97 2 

600 Transport i łączność 1.167.373,01 1.084.594,81 93 4 

700 Gospodarka mieszkaniowa 400.500,00 376.649,10 94 1 

710 Działalność usługowa 112.800,00 23.963,20 21 0 

750 Administracja publiczna 3.828.830,71 3.672.814,13 96 12 

751 

Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa oraz sądownictwa 

53.417,00 52.528,85 98 0 

752 Obrona narodowa 200,00 200,00 100 0 

754 

Bezpieczeństwo publiczne 

i ochrona przeciwpożarowa 
319.939,00 309.670,25 97 1 

757 Obsługa długu publicznego 410.000,00 405.279,86 99 1 

758 Różne rozliczenia 65.628,00 0,00 0 0 

801 Oświata i wychowanie 7.438.627,79 7.035.517,56 95 24 

851 Ochrona zdrowia 73.400,00 63.103,96 86 0 

852 Pomoc społeczna 1.822.914,23 1.750.009,46 96 6 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 206.276,00 181.649,19 88 1 

855 Rodzina 6.085.169,00 6.044.707,36 99 20 

900 

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
2.319.357,61 2.283.417,69 98 8 

921 

Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
1.628.685,25 1.622.172,77 100 6 

926 Kultura fizyczna  273.188,88 273.093,35 100 1 

 Razem wydatki 30.777.222,73 29.649.879,47 96 100 



RAPORT O STANIE GMINY DOBROMIERZ 2019 

 

13 

 

Tabela 4. Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2019 roku. 

Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Zakres realizacji Plan na 2019 Wykonanie % 

      

1. 
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czernica 

Gm. Dobromierz 

ETAP I. Budowa  instalacji oczyszczania ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną, odwodnienie terenu 
1.580.926,00 1.580.290,56 100 

2. 

Budowa kanalizacji sanitarnej  w Aglomeracji 

Gniewków, gmina Dobromierz - II Etap, budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej 

Opracowanie programu funkcjonalno–użytkowego (PFU), Opracowanie projektu 

budowlanego,  budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

 

100.000,00 41.562,00 42 

3. 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 

Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz 

- II Etap  

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymanowie do nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi od numeru 6 do 17 i od 48 do 64 wraz 

z przyłączami 

10.000,00 2.997,00 30 

4. Budowa wodociągu w Pietrzykowie Prace projektowe i przygotowawcze 20.000,00 17.464,60 87 

5. 

Budowa kanalizacji sanitarnej  w Aglomeracji 

Gniewków, gmina Dobromierz – przyłącza 

kanalizacyjne 

Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie 

1.277.200,00 1.277.154,28 100 

6. 
Rozbudowa kanalizacji i wodociągu w Dobromierzu Rozbudowa kanalizacji w Dobromierzu ul. Zielona i kanalizacji i wodociągu 

ul. Podgórna 
476.600,00 472.191,30 99 

7. 
Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości 

Jaskulin 

Projekt zbiornika buforowego wody pitnej 
10.000,00 8.610,00 86 

8. 
Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w Czernicy 

i Dzierzkowie 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek 126 i 81/5 Dzierzków oraz na 

działce  nr 312 w Czernicy 
67.800,00 66.708,31 98 

9. 
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Dopłaty dla mieszkańców w formie dotacji celowej do budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków 
40.000,00 37.733,50 94 

   3.582.526,00 3.504.711,55 98 

10. 
Modernizacja ujęcia wody ze studni głębinowej 

w Serwinowie 

Zakup i wymiana pomp wraz z osprzętem, dostosowanie sterowania elektrycznego 

do pompy o zwiększonej mocy 
16.000,00 14.568,53 91 

   16.000,00 14.568,53 91 

11. Pietrzyków – droga dojazdowa do gruntów rolnych Prace projektowe, przygotowawcze i budowa 288.000,00 281.355,11 98 

12. 
Modernizacja nawierzchni drogi ul. Spacerowa 

w Roztoce 

Położenie nowej nawierzchni asfaltowej drogi ul. Spacerowa 
44.000,00 42.966,37 98 

13 Droga dojazdowa w miejscowości Szymanów Wykup gruntu pod budowę drogi dojazdowej w Szymanowie,  nr działki 357/1 15.000,00 14.000,00 93 

14 Budowa chodnika przy ul. Świdnickiej w Dobromierzu Projekt oświetlenia typu LED, roboty budowlane 267.333,00 262.852,66 98 

15 
Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 34 km 5+234, 

dz. nr 208 na działkę nr 136 obr. Jaskulin 

Przebudowa zjazdu w Jaskulinie 
53.000,00 52.894,08 100 

16 Przebudowa nawierzchni ul. Krótkiej w Dobromierzu  Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Krótkiej w Dobromierzu 26.811,92 26.811,92 100 

   694.144,92 680.880,14 98 
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Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Zakres realizacji Plan na 2019 Wykonanie % 

17. 
Przebudowa zaplecza sanitarnego w budynku UG 

Dobromierz 

Rozbiórka pomieszczeń i budowa dwóch oddzielnych sanitariatów na II piętrze, 

wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, montaż wyposażenia  
30.000,00 29.480,43 98 

   30.000,00 29.480,43 98 

18. 
Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Zakup linii szybkiego natarcia ze zbiornikiem dla Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Kłaczynie  
10.000,00 10.000,00 100 

19. 
Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej 

w  Roztoce 

Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego dla 

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztoce  
200.000,00 200.000,00 100 

   210.000,00 210.000,00 100 

20. 

Budowa hali sportowo–rekreacyjnej przy Szkole 

Podstawowej w Gniewkowie 

 

Prace budowlane, roboty dodatkowe 

387.130,00 386.569,70 100 

21 

Budowa zaplecza sanitarno–szatniowego w hali 

sportowo–rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej im. 

Janusza Korczaka w Gniewkowie wraz 

z zagospodarowaniem miejsc zielonych 

Budowa szatni i zaplecza sanitarnego, nasadzenia  krzewów i kwiatów 

10.000,00 6.297,98 63 

   397.130,00 392.867,68 99 

22. Zakup wozu asenizacyjnego o poj. 10000l Zakup wozu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych 86.000,00 85.755,50 100 

23. 
Zagospodarowanie terenu wokół sceny plenerowej 

przy parku w Dobromierzu 

Wyłożenie kostką placu wokół sceny plenerowej 
10.137,88 10.137,88 100 

24. Zakup ciągnika o mocy min. 120KM Zakup ciągnika do obsługi prac komunalnych 304.000,00 301.477,50 99 

25. Plac zabaw klasyczny 320x320x280 Zakup zestawu pn. plac zabaw klasyczny dla sołectwa Borów 12.000,00 12.000,00 100 

   412.137,88 409.370,88 99 

26. 
Budowa  centrum kulturalno–rekreacyjnego we wsi 

Jugowa – stan surowy zamknięty 

Budowa centrum kulturalno–rekreacyjnego w Jugowej 
73.230,00 73.127,07 100 

27. 
Budowa centrum kulturalno–rekreacyjnego 

w Szymanowie 

Roboty budowlane 
370.000,00 365.796,53 99 

28. 
Budowa  centrum kulturalno–rekreacyjnego we wsi 

Jugowa, Gmina Dobromierz – II Etap 

Budowa centrum kulturalno–rekreacyjnego w Jugowej 
361.926,00 360.261,51 100 

29 Doposażenie nowej świetlicy Zakup wyposażenia nowej świetlicy w Szymanowie 18.692,01 18.645,05 100 

30. Doposażenie świetlicy wiejskiej Zakup i montaż klimatyzacji, pochłaniacza pary w świetlicy wiejskiej w Kłaczynie 15.000,00 15.000,00 100 

   838.848,01 832.830,16 99 

 

 

 

 

RAZEM 6.180.786,81 6.074.709,37 98 
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ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI  

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych oraz z tytułu 

umowy leasingu operacyjnego zgodnie ze stanem na 31.12.2019 roku wyniosły 14.213.271,02zł. 

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.  

Tabela 5. Zobowiązania i należności – stan na 31.12.2019 r. 

 Pożyczkodawca/Kredytodawca /okres/ Stan zadłużenia na 31.12.2019r. 

WFOŚiGW Wałbrzych (POŻYCZKA) 2011-2022 r. 437.500,00 

WFOŚiGW Wałbrzych (POŻYCZKA) 2013-2021 124.750,00 

PKO BP SA Warszawa OBLIGACJE KOMUNALNE 2013-2023 r. 2.650.000,00 

PKO BP SA Warszawa OBLIGACJE KOMUNALNE 2018-2032 r. 9.100.000,00 

BGŻ BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2018-2023r. 320.000,00 

BGŻ BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2019-2023r. 340.000,00 

BGŻ BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2019-2021r.  200.000,00 

BGŻ BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2019-2026r. 1.000.000,00 

RAZEM kredyty, pożyczki, obligacje komunalne 14.172.250,00 

BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o. – Peugeot Boxer 41.021,02 

Razem zobowiązania leasingowe 41.021,02 

OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA 14.213.271,02 

Należności wymagalne ogółem na 31.12.2019 r. wyniosły 1.638.610,33zł, z czego m.in.: gospodarka 

mieszkaniowa 256.082,82zł (w tym z czynszu i opłat czynszowych za lokale komunalne 249.773,93zł), 

dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 308.508,82zł, należności od dłużników alimentacyjnych 

powstałych z wypłaty świadczeń alimentacyjnych finansowanych z budżetu państwa w ramach zadań 

zleconych 865.569,65zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 157.497,19zł. 

Zobowiązania zaciągnięte w 2019 roku, zgodnie z zapisami uchwały budżetowej: 

1. obligacje w PKO Bank Polski  w wysokości 2.000.000,00zł, które przeznaczone zostały na 

dofinansowanie zadań inwestycyjnych, 

2. kredyt długoterminowy w BNP PARIBAS w wysokości 340.000,00zł na dofinansowanie zakupów 

inwestycyjnych, tj.: 68.000,00zł  na zakup wozu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych 

oraz 272.000,00zł  na zakup ciągnika do obsługi prac komunalnych. 

3. kredyt długoterminowy w BNP PARIBAS w wysokości 200.000,00zł na dofinansowanie w formie 

dotacji celowej zakupu średniego samochodu ratowniczo– gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Roztoce.  

4. kredyt długoterminowy w BNP PARIBAS  w wysokości 1.000.000,00zł,  na dofinansowanie zadań 

inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2019.                                          

Pokryciem występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego była pożyczka 

krótkoterminowa, której limit zgodnie z uchwałą budżetową na 2019 rok określony został na kwotę  

1.000.000,00 zł. Spłaty kredytów i pożyczek zaciągnięte w latach poprzednich dokonywane były 

zgodnie z planem i terminami wynikającymi z zawartych umów. Kwota długu na dzień 31.12.2019 r. 

wyniosła 14.213.271,02 w tym: z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych  

14.172.250,00zł, z tytułu 1 umowy leasingu operacyjnego na samochód Peugeot Boxer  -  41.021,02zł 

(spłata do roku 2022). 

ZADŁUŻENIE 

Gmina na początek 2019 roku posiadała zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji 

komunalnych w kwocie 15.024.625,00zł. W trakcie 2019 roku: 
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− przeprowadzono emisję obligacji komunalnych na kwotę 2.000.000,00zł na dofinansowanie 

zaplanowanych zadań inwestycyjnych,  

− zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 340.000,00zł na zakupy inwestycyjne, tj. wóz 

asenizacyjny 68.000,00zł i ciągnik 272.000,00zł, 

− zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 200.000,00zł na dofinansowanie zakupu 

samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Roztoka, 

− zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 1.000.000,00zł na dofinansowanie zadań 

inwestycyjnych.  

Spłaty rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych wyniosły 4.392.375,00zł. Na koniec roku 

2019 stan zadłużenia z tych tytułów wynosiło 14.172.250,00zł. Stan zobowiązań z tytułu umowy 

leasingu operacyjnego na dzień 31.12.2019 r. to kwota 41.021,02zł. Spłata rat leasingowych 

następować będzie z wydatków bieżących budżetu w latach 2020–2022.  

WYKONANIE BUDŻETU  

Dochody budżetowe w 2019 r. zrealizowane zostały w wysokości 29.952.198,58zł, a wydatki 

w wysokości 29.649.879,47zł. Wynikiem realizacji budżetu była otrzymana nadwyżka w kwocie 

302.319,11zł, przy planowanej nadwyżce w wysokości 337.725,00zł. 

Tabela 6. Wykonanie budżetu za 2019 rok. 

Wyszczególnienie     Plan  2019 r. po zmianach (zł)   Wykonanie za 2019 r. (zł) % 

Dochody budżetowe 

w tym: - dochody bieżące   

           - dochody majątkowe 

                w tym: ze sprzedaży majątku 

31.114.947,73 

26.257.167,43     

     4.857.780,30 

481.677,00     

29.952.198,58 

25.319.255,42 

4.632.943,16 

417.911,50 

96 

96 

95 

87 

Wydatki budżetowe 

w tym: - wydatki bieżące 

            - wydatki majątkowe 

30.777.222,73 

24.596.435,92 

6.180.786,81 

29.649.879,47 

23.575.170,10 

6.074.709,37 

96 

96 

98 

RÓŻNICA   +337.725,00 +302.319,11  

WYNIK OPERACYJNY +1.660.731,51 +1.744.085,32  

W latach 2019–2032 zachowana została relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych, tj. spłaty zobowiązań są poniżej wskaźnika spłaty zobowiązań 

ustalonego dla Gminy w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zachowany został wymóg art. 242 pkt. 2 

ustawy o finansach publicznych i  na koniec roku wykonane dochody bieżące są wyższe od wykonanych 

wydatków bieżących o 1.744.085,32zł (plan 1.660.731,51zł). 

2.2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA  

Uchwała w sprawie  przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobromierz podjęta została 

w dniu 20 grudnia 2018 r. (Uchwała Nr III/21/18). W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

Wójt Gminy wydał 5 zarządzeń, Rada Gminy podjęła 3 uchwały. Zmiany przeprowadzone w 2019 roku 

wiązały się ze zmianami limitów przedsięwzięć, zmianami planowanych kwot dochodów i wydatków 

budżetowych oraz wyniku budżetu, co wynikało ze zmian wprowadzonych w budżecie Gminy 

Dobromierz w trakcie 2019 roku. W porównaniu do uchwały budżetowej na rok 2019, planowane 

przychody w trakcie roku uległy zwiększeniu o 2.054.650,00zł i o taką samą kwotę zmniejszona została 

planowana nadwyżka budżetowa. Do planu przychodów w roku 2019 wprowadzono: 
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1. kredyt długoterminowy w BGŻ BNP PARIBAS w wysokości 340.000,00zł na dofinansowanie 2 

zakupów inwestycyjnych, tj. 68.000,00zł  na zakup wozu asenizacyjnego do wywozu nieczystości 

płynnych i 272.000,00zł  na zakup ciągnika do obsługi prac komunalnych, 

2. kredyt długoterminowy w BNP PARIBAS  w wysokości 200.000,00zł  na dofinansowanie w formie 

dotacji celowej zakupu średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Roztoce,                   

3. kredyt długoterminowy w BNP PARIBAS w wysokości 1.000.000,00zł, na dofinansowanie zadań 

inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2019,                                         

4. „wolne środki” pozostałe z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 

z lat ubiegłych w wysokości 514.650,00zł. 

Tabela 7. Stan zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji oraz innych tytułów dłużnych zaliczanych 
do długu publicznego w 2019 roku. 

Lp. Rok 

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych 

kredytów, pożyczek, emisji 

obligacji komunalnych 

Zobowiązania spłacane 

wydatkami z tytułu 1umowy 

leasingu operacyjnego 

Razem 

1. 2019 14.172.250,00 41.021,02 14.213.271,02 

2. 2020 18.031.875,00 21.684,58 18.053.559,58 

3. 2021 16.294.500,00 2.348,14 16.296.848,14 

4. 2022 14.912.000,00 0 14.912.000,00 

5. 2023 12.397.000,00 0 12.397.000,00 

6. 2024 10.148.500,00 0 10.148.500,00 

7. 2025 8.000.000,00 0 8.000.000,00 

8. 2026 6.700.000,00 0 6.700.000,00 

9. 2027 5.600.000,00 0 5.600.000,00 

10. 2028 4.500.000,00 0 4.500.000,00 

11. 2029 3.400.000,00 0 3.400.000,00 

12. 2030 2.300.000,00 0 2.300.000,00 

13. 2031 1.200.000,00  1.200.000,00 

14. 2032 0,00  0,00 

Zgodnie z zapisami uchwały budżetowej na rok 2019 i podjętej w tej sprawie Uchwały Nr XLII/266/18 

Rady Gminy Dobromierz z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad 

ich zbywania, nabywania i wykupu, w 2019 roku przeprowadzono emisję obligacji na kwotę 

2.000.000,00zł, pozostała transza emisji zaplanowana została w 2020 roku na kwotę 1.900.000,00zł. 

Wykup obligacji emitowanych w latach 2018–2020, wynikający z ww. uchwały w łącznej kwocie 

11.000.000,00zł zaplanowano w rozchodach w latach 2023–2032. 

W latach 2019-2032 relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp, została 

zachowana, tj. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią. 

Na podstawie wielkości zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, relacje spłat zobowiązań 

finansowych i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem, określone w art. 243 ufp na 

lata 2019-2032 nie przekroczą dopuszczalnego poziomu spłaty zobowiązań Gminy. Obowiązujący 

wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w roku 2019 jak i w latach następnych zostaje 

spełniony.       

2.3. FUNDUSZ SOŁECKI 

W 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego zgłoszonych zostało 46 projektów, z których 44 zostało 

poddanych pod głosowanie. Na projekty oddano 421 ważnych głosów, a frekwencja wyniosła 9,9%. 

Łączna kwota zadań realizowanych w ramach funduszu w 2019 roku wyniosła 303.356,11zł, a do 

31.12.2019 roku zostały wykonane zadania na kwotę 259.774,70zł. 
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Tabela 8. Realizacja zadań wybranych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku. 

Lp. Sołectwo Kwota Przedsięwzięcie do wykonania w ramach funduszu sołeckiego Wykonanie % 

1 Borów 25 388,88 zł 

monitoring (3 kamery) 

imprezy okolicznościowe (w tym mikołajki) 

wyposażenie placu zabaw i modernizacja boiska (oświetlenie, 

zakup bramek,  

piłkołapów, wąż ogrodowy) 

1.200,00 

2.499,95 

 

11.500,00 

10.186,77 

100 

100 

 

100 

100 

2 Bronów 11 998,29 zł 
zakup i montaż korytek w celu odwodnienia drogi gminnej 

zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 

581,52 

830,00 

5 

100 

3 Czernica 19 901,60 zł 

doposażenie świetlicy wiejskiej w Czernicy 

doposażenie placu zabaw i terenu przy boisku sportowym 

organizacja imprez okolicznościowych 

założenie monitoringu w północnej części miejscowości 

960,00 
11.744,68 

447,05 
0,00 

100 
100 
100 

0 

4 Dobromierz 40 949,80 zł 

przebudowa nawierzchni ul. Krótkiej w Dobromierzu 

zagospodarowanie terenu wokół sceny plenerowej przy parku 

w Dobromierzu 

zakup i montaż poręczy metalowych (schody przy budynkach 

w Dobromierzu ul. Pl. Wolności 2 i 4 oraz ul. Kościuszki 18) 

organizowanie imprez okolicznościowych 

26.811,92 

10.137,88 

 

2.000,00 

 

1.998,23 

100 

100 

 

100 

 

100 

5 Dzierzków 22 276,69 zł 

remont drogi (od budynku nr 37 do budynku nr 20) 

naprawa wejścia na most przy budynku nr 20 

zakup lodówki-chłodni 

imprezy okolicznościowe 

8.710,29 

2.936,37 

2.000,00 

2.064,18 

57 

98 

100 

99 

6 Gniewków 23 546,13 zł 

remont remizy strażackiej 

wykonanie projektu budowlanego wiaty przy świetlicy wiejskiej 

oraz mapy geodezyjnej  

doposażenie świetlicy wiejskiej 

zakup umundurowania dla młodzieżowej drużyny strażackiej 

zakup i montaż lustra drogowego 

dofinansowanie imprez sołeckich 

12.000,00 

 

2.861,00 

5.082,14 

1.124,00 

284,27 

1.990,19 

100 

 

100 

99 

99 

71 

99 

7 Jaskulin 16 625,62 zł 

doposażenie świetlicy wiejskiej 

zagospodarowanie terenu 

wykonanie podjazdu na drodze gminnej, działka nr 164 

w Jaskulinie 

imprezy okolicznościowe 

7.000,00 

5.125,60 

1.997,66 

 

2.500,00 

100 

100 

100 

 

100 

8 Jugowa 25 102,23 zł 

zakup sprzętu AGD oraz mebli kuchennych do nowej świetlicy 

wiejskiej 

organizacja imprez okolicznościowych 

21.999,39 

 

3.102,23 

100 

 

100 

9 Kłaczyna 32 514,14 zł 

doposażenie świetlicy wiejskiej 

 

doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej 

organizacja imprez okolicznościowych 

5.000,00 

15.000,00 

10.000,00 

2.504,83 

100 

100 

100 

100 

10 Pietrzyków 15 560,92 zł 

zakup nowego wyposażenia do świetlicy (uzupełnienie) 

kontynuacja zagospodarowania terenu rekreacyjnego wokół 

stawu (wyłożenie puzzli pod i przed wiatą przy stawie) 

organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa 

7.652,80 

5.500,01 

 

1.993,17 

96 

99 

 

100 

11 Roztoka 40 949,80 zł 

monitoring 

dofinansowanie organizacji imprez integracyjnych 

toaleta przenośna 

remont dróg dojazdowych do pól 

dofinansowanie OSP Roztoka 

4.496,39 

2.170,03 

3.874,50 

8.180,48 

3.947,07 

100 

99 

97 

31 

99 

12 Szymanów 28 542,01 zł 

doposażenie placu zabaw (huśtawka podwójna) 

tablica informacyjna 

doposażenie nowej świetlicy 

dofinansowanie imprez okolicznościowych 

4.797,00 

350,00 

18.645,05 

3.988,08 

87 

100 

100 

100 

 RAZEM 303.356,11  259.774,70  
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2.4. STAN MIENIA 

Zgodnie z ewidencją księgową wartość brutto majątku trwałego, innych praw majątkowych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych Gminy Dobromierz wynosi 95.853.311,65zł. Uwzględniając 

umorzenia wg ewidencji księgowej oraz inne prawa majątkowe stan majątku netto Gminy Dobromierz 

na 31.12.2019 roku wynosił 64.147.817,91 zł. Majątek własny Gminy w kwocie 95.853.311,65zł 

obejmował: środki trwałe o wartości brutto 95.675.336,35zł (w tym grunty 2.329.067,66zł, budynki 

i lokale 24.858.215,08zł, środki trwałe (obiekty inżynierii lądowej i wodnej, kotły, maszyny i urządzenia, 

środki transportu, narzędzia i wyposażenie) 68.488.053,61zł), inne prawa majątkowe: 2.500,00zł 

(1 udział na kwotę 1.000,00zł w Agencji Rozwoju Regionu S.A. w Wałbrzychu i 1 udział na kwotę 

1.500,00zł w Funduszu Regionu Wałbrzyskiego), wartości niematerialne i prawne 175.475,30zł. 

Tabela 9. Stan gruntów i budynków na dzień 31.12.2019 r. 

Lp. GRUNTY Powierzchnia [ha] 

1. Użytki rolne w tym: 96,7023 

 -grunty orne 59,1466 

-sady 2,4632 

-łąki trwałe 6,3284 

-pastwiska trwałe 25,8459 

-grunty rolne zabudowane  1,0934 

-nieużytki 1,8248 

2. Grunty pod lasami w tym: 51,9190 

 -lasy 51,2030 

-grunty zadrzewione i zakrzewione 0,7160   

3. Grunty zabudowane i zurbanizowane w tym: 34,7643 

 -tereny mieszkaniowe 12,3716 

-tereny przemysłowe 0,3499 

-tereny zabudowane inne 11,0637 

-zurbanizowane tereny nie zabudowane  0,2251 

-rekreacyjno-wypoczynkowe 8,2540 

-użytki kopalne 2,5000 

4. Drogi 0,6318 

5. Tereny różne    7,7513 

 OGÓŁEM 191,7687 
 

Lp. Jednostka organizacyjna / Zarządzająca budynkami Liczba 

1. Urząd Gminy 161 

 -świetlice 

-remizy 

-budynki  biurowe 

-budynki sportowe 

-altany rekreacyjne 

-wiaty przystankowe  

-budynki  i lokale mieszkalne 

-inne budynki niemieszkalne 

-budynki oczyszczalni ścieków 

-budynki opieki zdrowotnej 

-dom przedpogrzebowy 

 

17 

5 

2 

8 

2 

34 

63 

26 

3 

1 

2. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 1 

3. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Roztoce 5 

 -budynki szkolne 

-budynek dydaktyczny 

-pawilon sanitarny 

-sala gimnastyczna  

2 

1 

1 

1 

4. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dobromierzu 4 

 -budynek szkoły 

-hala sportowa 

-zbiornik naziemny  

1 

1 

2 

5. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Gniewkowie 1 

 OGÓŁEM 172 
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3. INWESTYCJE I DZIAŁANIA 2019 

3.1. OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA KOMUNALNA 

Zgodnie z przeprowadzoną Oceną poziomów substancji w powietrzu1, w 2018 roku, podobne jak 

w latach ubiegłych, największym problemem dla całego regionu i gminy były zanieczyszczenia pyłem 

zawieszonym PM10 (przekroczenia dotyczą zarówno normy średniodobowej jak i średniorocznej) oraz 

benzo(a)pirenem. Powyżej poziomu dopuszczalnego w strefie dolnośląskiej kształtowały się również 

stężenia ozonu i arsenu. Wymienione powyżej zanieczyszczenia zaliczone zostały do klasy C, dla której 

wymagane jest prowadzenie określonych działań, mających na celu osiągnięcie odpowiednich 

poziomów tych substancji w powietrzu. Stężenia pozostałych zanieczyszczeń tj. dwutlenku siarki (SO2), 

dwutlenku azotu (NO2), benzenu (C6H6), tlenku węgla (CO) oraz metali: ołowiu (Pb), kadmu (Cd) 

i niklu(Ni) nie przekraczały wartości dopuszczalnych (klasa A). Nadmienić należy jednak, że w sezonie 

grzewczym obserwuje się wzrost zanieczyszczenia powietrza (SO2, NO2 i pyły). Główną przyczyną 

występowania przekroczeń w okresie zimowym jest emisja z systemów indywidualnego ogrzewania 

budynków oraz z transportu drogowego.  

W 2019 roku woda do gospodarstw domowych na terenie gminy dostarczana była przez 78,80 km 

sieci wodociągowej i 1.117 przyłączy. Długość sieci kanalizacyjnej wynosiła 33,36 km plus 515 

przyłączy, a sieci kanalizacji deszczowej 1,265 km. W 2019 roku wykonano i wyremontowano 0,391 

sieci wodociągowej oraz 4,87 km sieci kanalizacyjnej oraz wykonano do nich odpowiednio 14 i 305 

przyłączy. Mieszkańcy korzystali także z 760 zbiorników bezodpływowych i 117 przydomowych 

oczyszczalni ścieków.  

Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w roku 2019 obejmowała wszystkie 

nieruchomości zamieszkałe, położone na terenie gminy Dobromierz, czyli takie, w których znajduje się 

co najmniej jeden lokal, w którym zamieszkuje co najmniej jeden mieszkaniec. Usługa odbierania 

i zagospodarowania odpadów komunalnych nie obejmowała nieruchomości niezamieszkałych. 

Odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobromierz Wykonawca zobowiązany 

był zagospodarować (poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z obowiązującym prawem, 

w tym wymaganiami ochrony środowiska) w celu osiągnięcia wymaganych prawem poziomów 

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia masy odpadów ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania. Odpady komunalne z terenu gminy Dobromierz 

odbierane były w sposób selektywny z podziałem na frakcje: papier i tektura, szkło, metale i tworzywa 

sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Gminny 

system odbioru odpadów zakładał także mobilną zbiórkę odpadów komunalnych z terenu Gminy 

Dobromierz, tj. odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 

zużytych opon samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Polegał on na odbiorze 

odpadów bezpośrednio z nieruchomości i odbywał się 2 razy w roku. Mieszkańcy byli wcześniej 

informowani o formie, miejscu i czasie trwania zbiórki mobilnej. Na terenie gminy rozmieszczonych 

było 251 pojemników na odpady segregowane (gniazd). W ciągu roku zebrano 1004,56 Mg odpadów 

komunalnych, a ich szczegółowy wykaz wraz z masą zawiera Załącznik 3. 

 
1 Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za 2018 r., Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska, Wrocław 2019. 
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W celu realizacji zadań własnych gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

mieszkańcy mogli korzystać z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), 

znajdującego się w Dobromierzu. Do PSZOK, we własnym zakresie w ramach opłaty można było 

dostarczyć odpady tj.: odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, metale 

oraz opakowania z metali, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, przeterminowane 

leki, chemikalia powstające w gospodarstwach domowych, odpady opakowaniowe zawierające 

następujące frakcje: papier, tekturę, szkło oraz tworzywa sztuczne oraz odzież i tekstylia. Ponadto 

przeterminowane leki można wrzucać do pojemników w aptekach zlokalizowanych na terenie gminy. 

Pojemniki na zużyte baterie umieszczone są w obiektach użyteczności publicznej, placówkach 

oświatowych i kulturalnych na terenie gminy.  

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA KOMUNALNA 

WYDATKI OGÓŁEM BIEŻĄCE MAJĄTKOWE 

2 283 417,69 1 874 046,81 409 370,88 

Na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną w 2019 roku przeznaczono ogółem 2.283.417,69zł, 

w tym wydatki majątkowe obejmowały kwotę 409.370,88zł. Na gospodarkę ściekową i ochronę wód 

wydatkowano 549.657,76zł, które obejmowały wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni 

ścieków w Serwinowie i Czernicy. W ramach wydatków majątkowych zakupiono wóz asenizacyjny do 

wywozu nieczystości płynnych za kwotę 85.755,50zł. Na gospodarkę odpadami wydatkowano 

736.918,42zł, w tym zakupiono kosze zewnętrzne (2.448,51zł). Na utrzymanie zieleni przeznaczono 

27.128,00zł, a w ramach tej kwoty wykonano nasadzenia i wycinkę drzew (11.742,00zł). Środki 

w kwocie 16.482,00zł przeznaczono na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej partnerskiego 

projektu grantowego wymiany kotłów oraz odnawialnych źródeł energii. Wydatki wysokości 

284.135,17zł związane były z kosztami energii oświetlenia ulicznego na terenie gminy, eksploatacją 

i konserwacją urządzeń energetycznych oraz wymianą opraw oświetleniowych, audytem oświetlenia 

i inwentaryzacją mapy elektronicznej. Na realizację rozpoczętego w roku 2012 programu usuwania 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobromierz przeznaczono 14.178,31zł (w tym: 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przekazał środki 

w wysokości 11.370,00zł). Ponadto na terenie gminy zorganizowano akcję „Sprzątanie Świata” oraz 

kampanie informacyjne i edukację ekologiczną. W ramach pozostałej działalności przekazano dotację 

dla schroniska bezdomnych zwierząt AZYL (30.000,00zł), zakupiono materiały na utrzymanie i bieżące 

naprawy maszyn i sprzętu służących utrzymaniu czystości w miejscach użyteczności publicznej 

(142.265,30zł), w tym m.in. zestaw linowy na placu zabaw w miejscowości Kłaczyna (24.600,00zł), 

a przyznane na ten cel środki wynikają z rozstrzygnięcia konkursu dobrosąsiedzkiego „Wzmocnij swoje 

otoczenie” organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Wydatki obejmowały 

również zakup: monitoringu (3 kamery) 1.200,00zł (FS Borów), wyposażenie placu zabaw 

i modernizację boiska 11.500,00zł (FS Borów), doposażenie placu zabaw i terenu przy boisku 

sportowym 11.744,68zł (FS Czernica), zakup i montaż poręczy metalowych 2.000,00zł 

(FS Dobromierz), monitoring 4.496,39zł (FS Roztoka), toalety przenośnej 3.874,50zł  (FS Roztoka), 

doposażenie placu zabaw 4.797,00zł (FS Szymanów), tablicy informacyjnej 350,00zł (FS Szymanów), 

kontynuację zagospodarowania terenu rekreacyjnego wokół stawu 5.500,01zł (FS Pietrzyków) oraz 

zakup usług pozostałych 41.333,63zł, w tym min.: usługi weterynaryjne, raty leasingu operacyjnego na 

zagęszczarkę i samochód, przeglądy techniczne sprzętu, dzierżawy butli gazowych. W ramach 

wydatków majątkowych zagospodarowano teren wokół sceny plenerowej przy parku w Dobromierzu 

(10.137,88zł), zakupiono ciągnik o mocy min. 120KM do obsługi prac komunalnych (301.477,50zł) 
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oraz plac zabaw klasyczny dla sołectwa Borów (12.000,00zł) - wydatek w całości finansowany 

darowizną od przedsiębiorców.  

→ Dofinansowanie do wymiany systemów grzewczych   

Gmina Dobromierz jest jednym z partnerów projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła 

w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”. Wniosek, 

którego Liderem jest Gmina Miasto Świdnica został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do 

dofinansowania przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej. Celem projektu jest 

ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze spalania paliw stałych 

w indywidualnych instalacjach grzewczych. Projekt polegać będzie na udzielaniu grantów na 

przedsięwzięcia realizowane w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych 

w zakresie wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła na instalacje wykorzystujące odnawialne źródła 

ciepła, kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, ogrzewanie elektryczne. Przewiduje 

się, że na ten cel mieszkańcy będą mogli otrzymać dotację w  wysokości 70% kosztów kwalifikowanych 

na zmianę źródeł ogrzewania, w maksymalnej wysokości 25 tys. zł dla budynku jednorodzinnego 

i 10 tys. zł dla mieszkania w budynku wielorodzinnym (wartości mogą ulec zmianie). 

→ Zakup ciągnika do obsługi prac komunalnych oraz wozu asenizacyjnego  

W 2019 roku zakupiono fabrycznie nowy ciągnik marki ZETOR Forterra HSX 

130, o mocy min. 120KM do obsługi prac komunalnych, o wartości 

301.477,50zł, który będzie służył do bieżących zadań realizowanych na terenie 

naszej gminy. Pojazd będzie wykorzystywany m.in. do koszenia traw, 

odśnieżania i innych prac bieżących. Zakupiono również wóz asenizacyjny – przyczepę do ciągnika 

o pojemności 10 tys. litrów. Sprzęt o wartości 85.755,50zł będzie służył do opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i pozostałych zadań obejmujących system kanalizacji w gminie Dobromierz. 

→ Wykaszanie brzegów rzek     

Na mocy porozumienia zawartego z Państwowym Gospodarstwem Wodnym 

Wody Polskie, Gmina Dobromierz otrzymała dofinansowane na pokrycie 

kosztów wykaszania brzegów rzek Strzegomka i Nysa Szalona w Roztoce 

i Dzierzkowie.  

→ Nasadzenia   

Oprócz wiosennych nasadzeń, na terenie gminy wykonywane były również 

regularnie zabiegi pielęgnacyjne terenów zielonych, a także prace 

porządkowe na skwerach, placach i ulicach. Ekipa techniczna Urzędu Gminy 

systematycznie dba o porządek we wszystkich miejscowościach, a głównym celem takich działań jest 

poprawa estetyki gminy. 

→ Warsztaty pszczelarskie w Gniewkowie     

W październiku 2019 roku w Sołectwie Gniewków odbyły się warsztaty pszczelarskie pn. „Sekretne 

życie pszczół”. W programie zaplanowano wykłady, blok edukacyjny dla dzieci, degustację produktów 

pszczelich, ciast i ciasteczek na bazie miodu. Autorką projektu była Radna Otylia Sieczka. 

→ Sprzątanie Świata 2019     

W dniach 20-22 września 2019 roku pod hasłem "Nie śmiecimy - 

Sprzątamy - Zmieniamy" odbyła się ogólnopolska Akcja Sprzątanie 

Świata - Polska 2019, która jest częścią międzynarodowego ruchu na 

rzecz ochrony środowiska. Jej celem jest promowanie nie śmiecenia, 

edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się 

nasz negatywny wpływ na środowisko. Inicjatywa co roku angażuje 
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i integruje społeczności lokalne. Propaguje zmianę indywidualnych nawyków, jak też zmianę procedur 

w instytucjach i firmach na przyjaźniejsze środowisku (np. rezygnację z jednorazowych plastików). 

→ Stop paleniu traw!      

W 2019 roku na stronie internetowej gminy publikowane były informacje z kampanii informacyjnej 

„Stop paleniu traw!”.  

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ 

WYDATKI OGÓŁEM BIEŻĄCE MAJĄTKOWE 

531 568,80 517 000,27 14 568,53 

W 2019 roku na dostarczanie wody na terenie gminy wydatkowano 517.000,27zł, obejmujące wydatki 

bieżące związane z utrzymaniem sieci wodociągowych na ujęciach wody pitnej na terenie Gminy 

Dobromierz. W ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja ujęcia wody ze studni głębinowej 

w Serwinowie”, na zakup i wymianę pomp wraz z osprzętem przeznaczono 14.568,53zł. 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 

WYDATKI OGÓŁEM BIEŻĄCE MAJĄTKOWE 

3 938 939,13 434 227,58 3 504 711,55 

W 2019 roku wydatki przeznaczone na rolnictwo i łowiectwo obejmowały kwotę 3.938.939,13zł. 

W ramach zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czernica Gm. Dobromierz” 

wydatkowano 1.580.290,56zł na budowę instalacji oczyszczania ścieków wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej 

w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz – II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, 

Borowie i Jugowej” wydatkowano 41.562,00zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego 

(budowa inwestycji zaplanowana na lata 2020-2021). Realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz – II 

Etap” wyniosła ze środków własnych 2.997,00zł (budowa inwestycji zaplanowana na lata 2020-2022). 

Na prace projektowe w ramach realizacji zadania „Budowa wodociągu w Pietrzykowie” ze środków 

własnych przeznaczono 17.464,60zł. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji 

sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz – przyłącza kanalizacyjne” wydatkowano 

ogółem 1.277.154,28zł. W 2019 roku przeprowadzono również budowę przyłączy kanalizacyjnych 

w miejscowościach Czernica, Gniewków i Dzierzków. Wydatkowano 472.191,30zł na rozbudowę 

kanalizacji i wodociągu przy ulicy Podgórnej oraz rozbudowę kanalizacji przy ulicy Zielonej w ramach 

zadania „Rozbudowa kanalizacji i wodociągu w Dobromierzu”. Ze środków własnych wydatkowano 

także 8.610,00zł na projekt zbiornika buforowego wody pitnej w ramach zadania „Modernizacja sieci 

wodociągowej w miejscowości Jaskulin”. W ramach zadania inwestycyjnego „Budowa odcinków 

kanalizacji sanitarnej w Czernicy i Dzierzkowie” wydatkowano 66.708,31zł na budowę sieci kanalizacji 

sanitarnej na działkach nr 126 i 81/5 w Dzierzkowie oraz nr 312 w Czernicy oraz 37.733,50zł na dopłaty 

w formie dotacji celowych dla 4 mieszkańców gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 

→ Budowa kanalizacji   

Budowa kanalizacji jest zadaniem priorytetowym dla Gminy Dobromierz. 

W związku z tym podjęte zostały działania zmierzające do pozyskania środków 

zewnętrznych na ten cel. Dnia 26 września 2019 roku, Wójt Jerzy Ulbin 

podpisał umowę na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie 

i Jugowej o wartości 20 mln zł, z czego 68,61% kosztów kwalifikowalnych dofinansuje Unia Europejska. 

W ramach zawartej umowy wykonawca w terminie do dnia 30 września 2021 roku zaprojektuje 
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i wykona ponad 19 km sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej wraz uzbrojeniem, 16 kpl. 

przepompowni ścieków oraz ok. 0,25 km sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem. Zamówienie jest 

częścią projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz - II 

Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej" w ramach RPO WD na lata 

2014-2020, Działanie 4.2.4 Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. 

Tabela 10. Najważniejsze inwestycje i działania w zakresie infrastruktury technicznej  zrealizowane w 2019 roku. 

Lp. Nazwa Lokalizacja Opis Kwota [zł] 

 1. Budowa oczyszczalni 

ścieków w 

miejscowości 

Czernica Gm. 

Dobromierz – etap I 

Dz. Nr 145/1, 

289/2, 295/1, 

295/2, 284/1, 

Czernica 

 Budowa mechaniczno – biologicznej 

oczyszczalni ścieków bytowych opartej na 

technologii obrotowych/tarczowych złóż 

biologicznych – etap I. 

1.580.290,56 

 2. Budowa przyłączy 

kanalizacyjnych w 

Czernicy, 

Gniewkowie i 

Dzierzkowie 

 Czernica, 

Gniewków, 

Dzierzków 

 Budowa przyłączy kanalizacyjnych 1.277.154,28  

3. Rozbudowa 

kanalizacji i 

wodociągu w 

Dobromierzu 

Dz. Nr 12/4, 

91/54, 91/55, 

91/9, 88/2, 

obręb 

Dobromierz 

(ul. 

Widokowa), 

Dz. Nr 88/2, 

91/42, obręb 

Dobromierz 

(ul. Zielona) 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

przy ulicy Widokowej w Dobromierzu oraz 

budowa sieci kanalizacyjnej przy ulicy Zielonej 

w Dobromierzu 

472.191,30 

4. Budowa odcinków 

kanalizacji sanitarnej 

w Czernicy 

i Dzierzkowie 

Dz. Nr 126, 

81/5 

Dzierzków, 

312 Czernica 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 

działek 126 i 81/5 Dzierzków oraz na działce 

nr 312 w Czernicy 

66.708,31 zł 

5. 

 

Bieżące działania 

związane 

z  trzymaniem sieci 

wodno - 

kanalizacyjnej 

 Teren Gminy 

Dobromierz 

Bieżące naprawy infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej, prowadzone przez 

pracowników zespołu obsługi komunalnej 

53.390,34 – 

wodociągi 

18.433,29 – 

kanalizacja 

6. Budowa 

przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

Celów 

Jaskulin 

Bronów 

Pietrzyków 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 9.800,00 

7.933,50 

10.000,00 

10.000,00 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Dobromierz na lata 2015-2020 

Celem strategicznym Planu gospodarki niskoemisyjnej jest: poprawa jakości powietrza poprzez 

ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz podniesienie efektywności energetycznej w gminie i wkład 

w osiągnięcie celów określonych w pakiecie energetyczno-klimatycznym do roku 2020. Cele 

szczegółowe mają zostać zrealizowane do 2020 roku − wartości mają zostać osiągnięte w stosunku do 

roku bazowego: 2014. 

Tabela 11. Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Dobromierz na lata 2015-2020 w 2019 roku. 

Lp. Cele ogólne / Cele szczegółowe Realizacja 2019 

1. Działania nieinwestycyjne  
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Lp. Cele ogólne / Cele szczegółowe Realizacja 2019 

 

DZIAŁANIE 2 

Informacja i promocja 

Akcje informacyjne dot. ekologii, m.in. ulotki związane z programem 
Czyste Powietrze oraz dot. dofinansowania do wymiany pieców / 
zbieranie wstępnych deklaracji 

DZIAŁANIE 3 

Określenie kryteriów zielonych 
zamówień publicznych 

Realizacja działania zaplanowana na lata 2015-2017 

DZIAŁANIE 4 

Planowanie przestrzenne 

Kontynuacja aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla całych miejscowości, w tym w 2019 r. rozpoczęto 
procedury planistyczne dla miejscowości Kłaczyna i Jaskulin, 
uzyskano wnioski od organów zgodnie z uopizp do opracowań oraz 
wnioski od właścicieli nieruchomości, trwała faza projektowa planów 
oraz wstępne konsultacje projektów z Wykonawcą, realizacja 
jednostkowych zmian mpzp dla potrzeb realizacji inwestycji na 
wniosek właścicieli, uzgadniano przebieg projektowanej trasy 400kV, 
analizowano przebieg trasy pod względem śladu w terenach 
przeznaczonych w mpzp pod zabudowę, uchwalono zmiany mpzp dla 
Roztoki część 1A, prowadzono również prace nad opracowaniem 
bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę. 

DZIAŁANIE 5 

Monitoring i aktualizacja PGN 

W trakcie realizacji 

2. Działania inwestycyjnie  

 

DZIAŁANIE 10 

Ograniczanie niskiej emisji oraz 
mikroinstalacje OZE w budynkach 
użyteczności publicznej 

A/ Wymiana kotłów na bardziej 
efektywne 

B/ Montaż kolektorów słonecznych 

C/ Montaż instalacji 
fotowoltaicznych 

Realizacja działania zaplanowana na lata 2015-2018 - Budynek 
GOKSiR oddany w 2018 r. 

DZIAŁANIE 12 

Termomodernizacja budynków 
mieszkalnych i niemieszkalnych 

Wymiana połaci dachowej oraz ocieplenie budynku - Gniewków 4A 

 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobromierz  

Gmina Dobromierz od 2012 roku regularnie realizuje program usuwania wyrobów zawierających 

azbest. W tym okresie z terenu gminy odebrano i zutylizowano już ponad 200 Mg (ton) tego 

niebezpiecznego materiału. W realizacji tego zadania gmina korzysta ze wsparcia finansowego 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który również 

w tym roku udzielił gminie dotacji na ten cel. W sierpniu 2019 roku w ramach realizacji zadania pn. 

"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobromierz" zutylizowano blisko 22,43 Mg 

wyrobów zawierających azbest, w tym 9,06 Mg zdemontowanego z dachów oraz 13,37 Mg 

zalegającego na posesjach. Z bezpłatnego usunięcia wyrobów azbestowych skorzystało 12 

gospodarstw. Wartość przedsięwzięcia wyniosła 14.178,31zł, z czego 11.370,00zł dofinansował 

WFOŚiGW we Wrocławiu. 

Tabela 12. Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobromierz w 2019 
roku. 

Lp. Nazwa Realizacja 2019 

1. Ilość wniosków złożonych przez mieszkańców zainteresowanych usunięciem azbestu 
[szt.] 

12 

2. Liczba obiektów/posesji z których usunięto azbest [ob.] 12 

3. Masa usuniętych wyrobów zawierających azbest [Mg] 22,43 
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Lp. Nazwa Realizacja 2019 

4. Procentowa ilość usuniętych odpadów zawierających azbest w stosunku do ilości 
zinwentaryzowanej w latach realizacji Programu [%] 

3,4% 

5. Nakłady ogółem poniesione na usunięcie odpadów zawierających azbest [zł/rok] 14 178,31 

6. Wysokość dofinansowania udzielona przez gminę [zł/rok] 2 808,31 

7. Wysokość dofinansowania uzyskana z instytucji zewnętrznych [zł/rok] 11 370,00 

Lp. Nazwa wskaźnika Realizacja 2019 

1. Ilość odpadów zawierających azbest w przeliczeniu na km2 powierzchni gminy 
[kg/km2/rok 

5 111,9  

2. Ilość odpadów zawierających azbest w przeliczeniu na mieszkańca gminy [kg/mk] 84,75  

3. Ilość azbestu usuniętego z terenu gminy w danym roku m2 lub Mg 22,43 Mg 

4. Procent usuniętego w danym roku azbestu w porównaniu do całości 
zinwentaryzowanego azbestu [%] 

3,4% 

5. Wydatki poniesione na likwidację azbestu [tys. zł/rok] 14.178,31 

6. Ilość azbestu w danej miejscowości w przeliczeniu na 1 mieszkańca [kg/mk] Poniżej w tabeli 

Lp. Miejscowość 
Liczba 

mieszkańców 

Ilość azbestu 
ogółem z 
„Firmami" 

Ilość azbestu na 
mieszkańca 

Ilość azbestu ogółem 

  31.12.2019 r. [kg] [kg/mk] [Mg] 

1 Borów 418 19935 47,7 19,9 

2 Bronów 86 7125 82,8 7,1 

3 Bronówek 30 3960 132 4,0 

4 Czernica 280 12180 43,5 12,2 

5 Celów 44 1770 40,2 1,8 

6 Dobromierz 598 63315 105,9 53,4 

7 Dzierzków 342 22065 64,5 22,1 

8 Gniewków 367 15240 41,5 15,2 

9 Jaskulin 206 23805 115,6 23,8 

10 Jugowa 432 107620 249,1 107,6 

11 Kłaczyna 544 58980 108,4 59 

12 Pietrzyków 177 20565 116,2 20,6 

13 Roztoka 1018 48915 48 48,9 

14 Serwinów 143 X X X 

15 Siodłkowice 94 X X X 

16 Szymanów 403 33687 83,6 33,7 

RAZEM/średnia: 5182 439162 1279 429,3 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Dobromierz w roku 2019 

Program opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt stanowi 

wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przebywającym w granicach 

administracyjnych Gminy Dobromierz. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy, opieka nad nimi, ograniczanie ich populacji oraz promocja prawidłowych postaw 

i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt. 

Tabela 13. Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
w 2019 roku.  

Lp. Rodzaj działania 
Plan 

wydatków [zł] 
Wykonanie 

wydatków [zł] 

1. 
opieka nad wolno żyjącymi kotami, podejmowanie interwencji, 
dokarmianie sterylizacja, kastracja 

200,00 
700,00 

452,31   

2. 
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom 
poszkodowanym w wyniku zdarzeń drogowych 

2 800,00 467,30   

3. usypianie ślepych miotów 200,00 0,00   
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Lp. Rodzaj działania 
Plan 

wydatków [zł] 
Wykonanie 

wydatków [zł] 

4. 
odłowienie bezdomnych zwierząt, transport do schroniska i pobyt 
w schronisku 

30 000,00 32 400  

5. edukacja 100,00 0,00   

6. 
sterylizacja i kastracja zwierząt w tym psów i kotów na wniosek 
właściciela(opiekuna) 

1 000,00 1 200,00  

  OGÓŁEM: 35 000,00 33 319,61   
 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 

będących w posiadaniu gminy Dobromierz na lata 2017-2021 

Obowiązek uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 

i urządzeń kanalizacyjnych został nałożony na radę gminy przepisem art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Określa 

on ramowe zadania w zakresie gospodarki wodno–ściekowej i jest wymagany przy ustalaniu taryf za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz jest niezbędny przy ubieganiu 

się o dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych ze środków Unii Europejskiej. Finansowanie 

przedsięwzięć ujętych w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 

i urządzeń kanalizacyjnych jest realizowane z następujących źródeł: środki własne gminy Dobromierz, 

środki pomocowe z Unii Europejskiej, w tym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, pożyczki i dotacje z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej oraz obligacje i kredyty bankowe. 

Tabela 14. Realizacja Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych będących w posiadaniu gminy Dobromierz na lata 2017-2021 w 2019 roku. 

Nazwa przedsięwzięcia rozwojowo–modernizacyjnego Realizacja 2019 

1. Zadania rozwojowo-modernizacyjne w zakresie usług wodociągowych 

1)   Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pietrzyków 
(2019 – 2020) 

W 2019 r. zlecono opracowanie 
dokumentacji projektowej sieci 
wodociągowej dla miejscowości 
Pietrzyków - zadanie inwestycyjne 
w  trakcie realizacji. 

2)   Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dobromierzu – 
wymiana pomp i sterowania pompami (2019-2020) 

W 2019 r. na stacji uzdatniania wody 
w Dobromierzu nie przeprowadzono 
modernizacji. Wymieniono pompę 
głębinową na ujęciu wody w Serwinowie 
- wartość zadania 14.569,53zł. 

3)   Instalacja systemu monitoringu sieci wodociągowej 
obejmującego urządzenia mierzące przepływy i ciśnienie w 
różnych częściach sieci wodociągowej, nadajniki i rejestratory 
sygnałów (2020-2021) 

Brak realizacji w 2019 roku 

2. Zadania rozwojowo-modernizacyjne w zakresie usług kanalizacyjnych 

1)   Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gniewków, 
gmina Dobromierz (2017– 2020) 

Zakończenie I etapu budowy 
oczyszczalni Czernica, montaż 
sterowania pomp osadu, budowa 
przyłączy kanalizacyjnych w Dzierzkowie, 
Gniewkowie i Czernicy (łącznie 3.782 m) 
plus dodatkowy kanał w Czernicy 
o długości 115 metrów.  

2)  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 
Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, gmina Dobromierz (2017–
2021) 

Brak realizacji w 2019 roku  

3)   Program dofinansowania budowy indywidualnych 
i przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy 
nieobjętym siecią kanalizacji sanitarnej (2018-2021) 

4 
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Nazwa przedsięwzięcia rozwojowo–modernizacyjnego Realizacja 2019 

3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków 

1)   Utrzymanie wysokiej jakości produkowanej wody 
(modernizacja stacji uzdatniania wody w Dobromierzu – 
wymiana pomp i sterowania pompami) 

Modernizacja stacji uzdatniania wody 
w Dobromierzu – wymiana pomp 
i sterowania pompami) 

2)   Minimalizacja strat wody (Instalacja systemu monitoringu sieci 
wodociągowej obejmującego urządzenia mierzące przepływy 
i ciśnienie w różnych częściach sieci wodociągowej, nadajniki 
i rejestratory sygnałów w celu szybkiego wykrywania awarii 
oraz niekontrolowanych poborów wody z sieci 
wodociągowej) 

Brak realizacji w 2019 roku 

3) Gospodarka wodomierzowa (wymiana i montaż wodomierzy 
nowej generacji zapewniających dokładne i ciągłe pomiary 
zużycia wody oraz odpornych na ingerencję z zewnątrz w celu 
zakłócania pomiarów.) 

Brak realizacji w 2019 roku 

3.2. OŚWIATA I WYCHOWANIE 

W 2019 roku na terenie Gminy Dobromierz działalność w zakresie wychowania i oświaty prowadziły: 

3 niepubliczne punkty przedszkolne, 3 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz 

3 szkoły podstawowe.  

Tabela 15. Liczba dzieci uczęszczających do placówek wychowania i oświaty, stan 31.12.2019. 

Lp. Rodzaj Nazwa 
Liczba miejsc 

[msc] 

Liczba dzieci  

[os.] 

1. 
Inne formy 
wychowania 
przedszkolnego 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Roztoka I (2,5 r. do 5 l) 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Roztoka I (2,5 r. do 5 l) 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Dobromierz (2,5 r. do 5 l) 

21 

21 

25 

21 

21 

25 

2. Przedszkola 

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie 

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej 
w Dobromierzu 

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Roztoce 

25 

25 

50 

21 

22 

38 

3. 
Szkoły 
Podstawowe 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Gniewkowie  

klasy I – VIII 

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dobromierzu  

klasy I – VIII 

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce  

klasy I - VIII 

200 

 

200 

 

250 

91 

 

93 

 

172 

Średnie wyniki szkół podstawowych z egzaminu ósmoklasisty na terenie Gminy Dobromierz 

w przypadku języka polskiego i matematyki były wyższe niż przeciętnie w gminach województwie 

dolnośląskim: 

Tabela 16. Średnie wyniki szkół z egzaminu ósmoklasisty w 2019 roku (stan na 31.07.2019). 

 
Źródło: OKE 
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OŚWIATA I WYCHOWANIE 

WYDATKI OGÓŁEM BIEŻĄCE MAJĄTKOWE 

7 035 517,56 6 642 649,88 392 867,68 

W 2019 roku na oświatę i wychowanie przeznaczono ogółem 7.035.517,56zł. W ramach zadań 

inwestycyjnych wykonano: 

→ Budowa hali sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka 

w Gniewkowie 386.569,70zł, w tym: 100.000,00zł stanowiła dotacja celowa z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.  

→ Budowa zaplecza sanitarno–szatniowego w hali sportowo – rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej 

im. Janusza Korczaka w Gniewkowie  wraz z zagospodarowaniem miejsc zielonych 6.297,98zł – 

zadanie przeniesione do realizacji w roku 2020. 

W 2019 roku prowadzone były prace związane 

z budową hali sportowej przy Szkole 

Podstawowej im. Janusza Korczaka 

w Gniewkowie. Inwestycja obejmowała 

budowę zadaszenia boiska do koszykówki 

i siatkówki halowej o konstrukcji łukowej 

z drewna klejonego, z membraną z PCV, 

ogrzewaniem gazowym i oświetleniem LED.  

Działalność szkół podstawowych obejmowała 

wydatki w kwocie 4.851.227,37zł, w tym SP Dobromierz 1.384.195,24zł, SP Gniewków 1.178.900,57zł 

i SP Roztoka 1.895.263,88zł. Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych wydatkowano kwotę 303.665,42zł, w tym SP Dobromierz 90.477,63zł, SP Gniewków 

82.431,02zł i SP Roztoka 130.756,77zł. Wydatek został dofinansowany dotacją celową na realizację 

zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 57.523,00zł w ramach działania 

3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia 

obowiązku szkolnego. Na działalność przedszkoli wydatkowano kwotę 19.084,50zł, obejmującą opłaty 

za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Dobromierz do przedszkoli w innych gminach. Inne formy 

wychowania przedszkolnego obejmowały wydatki w kwocie 453.604,37zł, przeznaczone na dotacje 

podmiotowe dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez Fundację Dobrego Startu, tj.: punkt 

przedszkolny Roztoka I – 95.758,44zł, punkt przedszkolny Roztoka II – 247.446,43zł oraz punkt 

przedszkolny Dobromierz – 110.399,50zł. Ww. wydatek został dofinansowany dotacją celową na 

realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 91.195,00zł w ramach 

działania 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do 

podjęcia obowiązku szkolnego. Na funkcjonowanie klasy III gimnazjum w Szkole Podstawowej 

w Roztoce w I półroczu 2019 r. poniesiono wydatek 142.970,34zł. Dowożenie uczniów do szkół 

podstawowych i gimnazjum w 2019 roku wiązało się z kwotą 274.090,52zł, tj. 95% planu. Na 

dokształcanie  i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 13.826,31zł. Realizacja zadań 

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 

podstawowych obejmowała kwotę 583.300,52zł. Natomiast zapewnienie uczniom prawa do 

bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 

zostało zrealizowane w kwocie 29.057,54zł i był to wydatek w całości finansowany dotacją celową 

z budżetu państwa. Na pozostałą działalność w zakresie oświaty przeznaczono 364.690,67zł 

i obejmowała ona m.in.: 
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→ Rozwój edukacji na terenie Gminy Dobromierz  

W wyniku pozytywnie ocenionego wniosku pn. Rozwój edukacji na terenie Gminy Dobromierz 

w ramach RPO WD na lata 2014-2020, Gmina Dobromierz otrzyma ponad 1,3 mln zł dofinansowania 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest 

ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do 

dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego 

i ponadgimnazjalnego, z uwzględnienie formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek 

kształcenia, umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia. W ramach projektu 

przeprowadzone będą zajęcia dla uczniów: 

− wykazujących zdolności w zakresie języków obcych, matematyki, informatyki, przedmiotów 

przyrodniczych, gry w szachy; 

− wymagających wsparcia w zakresie języków obcych i przedmiotów przyrodniczo-

matematycznych; 

− wymagających wsparcia w postaci zajęć rozwijających kompetencje kluczowe istotne z punktu 

widzenia rynku pracy; 

− o specjalnych potrzebach rozwojowych oraz zidentyfikowanych dysfunkcjach rozwojowych. 

Przeprowadzone zostaną również szkolenia dla nauczycieli, rozwijające kompetencje odpowiadające 

potrzebom edukacyjnym uczniów. W ramach projektu zostaną wyposażone również pracownie 

językowe. W 2019 roku na realizację projektu wydatkowano 303.418,02zł.   

→ Nagrody za wysokie osiągnięcia w nauce 

W 2019 roku przyznano 8 nagród za wysokie osiągniecia w nauce w kwocie 2.400,00zł. 

→ Program ,,Umiem pływać”        

W 2019 roku w bezpłatnych zajęciach nauki pływania uczestniczyło 45 uczniów szkół podstawowych 

z klas I-III z terenu Gminy Dobromierz. Było to możliwe dzięki dofinansowaniu, jakie Gmina otrzymała 

z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Celem 

zadania jest nabycie podstawowych umiejętności pływania, ale również możliwość rozwijania 

i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu w czasie 

wolnym od nauki oraz do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. 

→ Poznajemy ścieżki kariery zawodowej     

W ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych 

oraz Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w szkole odbyła się lekcja pokazowa 

z doradztwa zawodowego w klasie VII na temat: Czy współpraca się opłaca? 

Uczniowie rozmawiali na temat zalet podejmowania wspólnych działań. 

Próbowali swoich sił w zadaniu sprawdzającym ich współpracę. Szukali także 

zawodów, które wymagają tej umiejętności, wykorzystując do tego Mapę Karier 

i Barometr Zawodów. Podczas zajęć projektowych uczniowie z klas IV, V i VI 

także poznawali Mapę Karier – interaktywne narzędzie doradcze. Klasy młodsze wędrowały po Mieście 

Zawodów, a VI klasa interesowała się już Ścieżkami Kariery. Ponadto uczniowie wzięli udział w dwóch 

konkursach: plastycznym i fotograficznym oraz uczestniczyli w warsztatach zawodoznawczych w SP6 

w Świdnicy, na których próbowali wspólnie założyć firmę, znaleźć pracę w zawodach przyszłości, 

określić zarobki czy możliwości podjęcia takiej pracy.  

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

WYDATKI OGÓŁEM BIEŻĄCE MAJĄTKOWE 

181 649,19 181 649,19 0,00 
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→ Organizacja kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 

W 2019 roku dla dzieci z terenu Gminy Dobromierz zorganizowano letni wypoczynek w Międzywodziu 

i w Rewalu. Koszt realizacji działania wyniósł 43.105,00zł. 

→ Pomoc materialna dla uczniów                                                                             

Na wypłaty stypendiów dla 104 uczniów i zasiłków szkolnych dla 11 uczniów spełniających kryteria 

przeznaczono 138.544,19zł finansowane w 80% dotacją celową.  

3.3. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

Głównym celem Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji 

w Dobromierzu (GOKSiR) jest realizowanie zadań w zakresie 

upowszechniania kultury i sztuki, krzewienia kultury fizycznej, 

utworzenia trwałego i nowoczesnego systemu instytucji kultury jako czynnika rozwoju społeczno-

gospodarczego gminy, upowszechniania sportu oraz form propagujących zdrowy tryb życia, 

zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa, badania i rejestracji zjawisk kulturalnych. 

Ponadto działalność ośrodka obejmuje prowadzenie działalności środowiskowej w zakresie 

organizacji imprez sportowych i kulturalnych, pobudzanie aktywności kulturalnej i sportowej dzieci, 

młodzieży oraz dorosłych, wspieranie i organizowanie zajęć amatorskiego ruchu artystycznego, a także 

działalność wydawnicza i wystawiennicza. Realizacja zadań GOKSiR-u koncentruje się w: budynku 

ośrodka kultury, Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobromierzu i poszczególnych jej filiach w Roztoce, 

Gniewkowie i Czernicy, świetlicach wiejskich w Czernicy, Gniewkowie, Dzierzkowie, Borowie, Roztoce, 

Jugowej, Kłaczynie, Bronowie, Szymanowie, Pietrzykowie oraz w sezonie letnim na basenach 

kąpielowych w Dobromierzu. Podstawowa działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobromierzu 

obejmuje upowszechnianie czytelnictwa w gminie, organizowanie lub współorganizowanie wystaw 

okolicznościowych, kiermaszów książek, konkursów oraz spotkań z pisarzami, ciekawymi 

osobowościami etc. Czytelnia i wypożyczalnia biblioteki ma swą siedzibę w budynku Gminnego 

Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu i jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. 

Formy pracy z czytelnikiem obejmują: głośne czytanie dla najmłodszych, pomoc dzieciom 

z trudnościami edukacyjnymi (w zależności od potrzeb), pomoc czytelnikom w wyszukiwaniu 

informacji w zbiorach biblioteki, pomoc w wyszukiwaniu pozycji książkowych, lekcje biblioteczne, 

wystawy książek, kiermasze książek, konkursy recytatorskie i plastyczne, zajęcia taneczno–teatralne dla 

dzieci oraz zajęcia plastyczne. Liczba miejsc dla czytelników: 15, liczba woluminów ogółem: 10 352. 

Gminna Biblioteka Publiczna Filia Nr 1 w Roztoce ma swą siedzibę w Szkole Podstawowej w Roztoce, 

co dało możliwość fizycznego połączenia zbiorów biblioteki publicznej i biblioteki szkolnej. Formy 

pracy z czytelnikiem obejmują: Centrum Multimedialne: 5 stanowisk komputerowych z darmowym 

dostępem do internetu dla wszystkich mieszkańców gminy, głośne czytanie, wystawy książek, 

spotkania okolicznościowe, lekcje biblioteczne, pomoc uczniom z trudnościami edukacyjnymi 

i edukację czytelniczą. Liczba miejsc dla czytelników: 20, liczba woluminów ogółem: 6 752. Gminna 

Biblioteka Publiczna Filia Nr 2 w Gniewkowie ma swą siedzibę w Szkole Podstawowej w Gniewkowie, 

co również dało możliwość fizycznego połączenia zbiorów biblioteki publicznej i biblioteki szkolnej. 

Formy pracy z czytelnikiem obejmują: Centrum Multimedialne: 5 stanowisk komputerowych 

z darmowym dostęp do internetu dla wszystkich mieszkańców gminy, wystawy książek: nowości 

wydawnicze, tematyczne, gazetki tematyczne, prezentacje multimedialne, lekcje biblioteczne, 

konkursy: plastyczne, literackie, czytelnicze oraz diagnozowanie potrzeb czytelniczych. Liczba miejsc 

dla czytelników: 15, liczba woluminów ogółem: 6 782. 

WYDATKI OGÓŁEM BIEŻĄCE MAJĄTKOWE 

1 622 172,77 789 342,61 832 830,16 



RAPORT O STANIE GMINY DOBROMIERZ 2019 

 

32 

 

W 2019 roku na działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono 

ogółem 1.622.172,77zł. Instytucja kultury, jaką jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, 

otrzymała dotacje podmiotowe na utrzymanie i działalność: GOKSiR - 410.000,00zł, świetlic wiejskich 

– 150.000,00zł oraz bibliotek - 60.000,00zł. W 2019 roku Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 

w Dobromierzu prowadził następujące  zajęcia stałe: 

− Społeczne Ognisko Muzyczne /7 osób/, 

− zajęcia/sekcja karate z elementami kick – boxingu w Kłaczynie /12 osób/, 

− warsztaty muzyczne dla Zespołu  Folklorystycznego „Dobromierzanie” /15 osób/, 

− Uniwersytet Trzeciego Wieku /72 osoby/, 

− zajęcia ruchowe na Siłowni przy Szkole Podstawowej w Roztoce, 

− warsztaty artystyczne w Borowie, Dzierzkowie, Dobromierzu, Jugowej i Roztoce, 

− zajęcia teatralno–taneczne w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobromierzu, 

− zajęcia sportowe: tenis stołowy w świetlicy wiejskiej w Gniewkowie, piłka siatkowa Orlik Roztoka, 

grupa naborowa piłka nożna – Orlik Roztoka, grupa naborowa piłka nożna – Szkoła Podstawowa 

w Dobromierzu, 

− zajęcia sportowe prowadzone przez animatorów na obiekcie sportowym Orlik w Roztoce od 

marca 2019 roku, 

− warsztaty florystyczne dla chętnych /wykonywanie stroików/. 

→ Rozwój infrastruktury kulturalnej 

W ramach planu wydatków majątkowych wydatkowano 832.830,16zł z przeznaczeniem na realizację 

takich inwestycji jak: 

− Budowa centrum kulturalno–rekreacyjnego we wsi Jugowa. Gmina 

Dobromierz – II Etap - 360.261,51zł (100% planu), z tego: 178.926,00zł 

stanowiła dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020, 

a 181.335,51zł środki własne, 

− Budowa centrum kulturalno–rekreacyjnego we wsi Jugowa – stan 

surowy zamknięty 73.127,07zł,  

− Budowa centrum kulturalno–rekreacyjnego w Szymanowie – 

365.796,53zł, z tego 226.167,00zł stanowiła dotacja celowa 

z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020, a 139.629,53zł środki 

własne, 

− Doposażenie nowej świetlicy w Szymanowie - 18.645,05zł, 

− Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kłaczynie - 15.000,00zł. 

Dodatkowo w ramach wydatków bieżących na doposażenie świetlic 

wiejskich przeznaczono kwotę 53.385,33zł. 

→ Ochrona zabytków 

W ramach ochrony i opieki nad zabytkami, na podstawie Uchwały Nr VI/51/19 Rady Gminy 

Dobromierz z dnia 26 marca 2019 r., z budżetu Gminy przekazano środki na dotacje na prace 

remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w kwocie 60.000,00zł, w tym:  

− Parafia Dobromierz 20.000,00zł - renowacja obrazu olejnego na płótnie "Adoracja Trójcy Św." 

"Trzej Aniołowie" znajdującego się w obiekcie zabytkowym (demontaż obrazu i ramy, ocena stanu 

technicznego, zdjęcie płótna z krosien, impregnacja i dezynsekcja, wykonanie rekonstrukcji 

i uzupełnienie złoceń ramy), 
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− Parafia Gniewków 20.000,00zł - remont elewacji kościoła zabytkowego - etap II (usunięcie 

osypujących tynków, suszenie ścian, dezynfekcja preparatami biobójczymi, wzmocnienie 

strukturalne  spęcherzonych warstw tynków), 

− Parafia Roztoka 20.000,00zł - renowacja witraży w zabytku (demontaż szyb, zabezpieczenie 

otworu okiennego, malowanie antykorozyjne, wykonanie witraży w pracowni w Legnicy). 

Natomiast na opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków wydatkowano 12.000,00zł. 

→ Pozostała działalność w zakresie kultury 

W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury przeznaczono środki na organizację dożynek 

gminnych i imprez, z wpłat od sponsorów przeznaczono 3.700,00zł, ze środków funduszy sołeckich na 

organizację imprez przeznaczono 25.257,94zł. 

Tabela 17. Wykaz imprez kulturalnych zorganizowanych w 2019 roku. 

Lp. Nazwa  

1. Festyn 
Parafialno–
Rodzinny  
w Dobromierzu 

Festyn Parafialno–Rodzinny odbył się 25 maja 2019 r. w parku w Dobromierzu. Na scenie 

wystąpiły zespoły folklorystyczne: Dobromierzanie, Kapela Janka Boduszko, Zespół 

Olszaniacy, Kapela Kulinianie, Kapela Kostomłocianie, Zespół Taneczny Akord oraz Zespół 

był siLatino Lovers & Paula. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz grupy 

rekonstrukcyjnej Bractwa Rycerskiego Joannitów ze Strzegomia, zabawa fantowa oraz 

bogata oferta kulinarna. 

2. Festyn Rodzinny  

w Borowie 

Festyn Rodzinny w Borowie odbył się 15 czerwca 2019 r. na placu przy  świetlicy wiejskiej. 

Nie zabrakło gier i konkursów dla dzieci, występów artystycznych, kącika plastycznego 

i zabawy tanecznej. Dużym zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa i dmuchane 

zjeżdżalnie. O pyszny poczęstunek zadbały Koła Gospodyń Wiejskich i Rada Rodziców. 

3. Festyn Wiejski  

w Dzierzkowie 

Festyn Wiejski w Dzierzkowie odbył się 22 czerwca 2019 r. na placu przy świetlicy wiejskiej. 

Na wszystkich przybyłych gości czekał szereg atrakcji przygotowanych przez organizatorów. 

W programie zabawy znalazły się takie punkty jak m.in. występy zespołów tanecznych, 

loteria fantowa czy cieszący się dużym zainteresowaniem występ kabaretu z Roztoki. 

Tradycyjnie na najmłodszych czekały dmuchane zjeżdżalnie, gry i konkursy, a także stoiska 

ze słodyczami. Imprezę zakończyła zabawa taneczna przy muzyce zespołu ,,Sami Swoi”. 

4. Festyn Wiejski  

w Kłaczynie 

Festyn Wiejski w Kłaczynie odbył się 29 czerwca 2019 r. na placu przy świetlicy wiejskiej. 

Głównym punktem imprezy były rozgrywki sportowe w piłkę nożną, podczas których 

zmierzyli się Żacy i Rodzice oraz Kadra i Oldboje. Oprócz sportowych emocji w programie 

festynu znalazły się takie atrakcje jak: konkursy, zawody strzeleckie i zabawa taneczna. 

Oczywiście nie obyło się bez pysznego poczęstunku, jaki serwowała rada sołecka, 

gospodynie z KGW oraz OSP. 

5. Otwarcie  
świetlicy 
wiejskiej 
w Jugowej – 
Święto Lipy 
i Miodu 

6 lipca 2019 r. mieszkańcy Jugowej uczestniczyli w podwójnym wydarzeniu dla całej 

społeczności lokalnej – przekazaniu na cele sołeckie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego 

oraz dorocznym Święcie Lipy i Miodu. W części artystycznej zaprezentował się zespół 

taneczny ,,Mirabelki” z Wierzchosławic, teatr „Dwie Twarze” z Jugowej, który wystawił sztukę 

pt. ,,Książę szuka żony” w reżyserii mieszkanki Jugowej Elżbiety Jani i przy aktywnym 

wsparciu rady sołeckiej, Stowarzyszenia „Tilia” oraz mieszkańców. Odbył się również pokaz 

Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Bolkowa z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz 

konkursy: strzelecki, na najładniejszy strój pszczoły, na ciasto i nalewki. Zaprezentowane 

zostały wyroby naturalne z lipy i miodu wraz z pokazem uli. Tradycyjnie na najmłodszych 

czekały liczne atrakcje. W godzinach wieczornych zabawę taneczną poprowadził DJ KrisS. 

6. Festyn Wiejski  

w Jaskulinie 

Festyn Wiejski w Jaskulinie odbył się 13 lipca 2019 r. na placu przy świetlicy wiejskiej. Radny 

Teodor Balok wraz z radą sołecką zadbali o część gastronomiczną. Nie zabrakło dań z grilla, 

ciast, czy pajdy ze smalcem i ogórkiem. Dla dzieci przygotowano dmuchaną zjeżdżalnię 

i blok plastyczny. Wieczorną zabawę taneczną poprowadził zaś zespół "Sami Swoi". 

7. Festyn Wiejski  

w Roztoce 

Festyn Wiejski w Roztoce odbył się 20 lipca 2019 r. Liczne konkursy, pokaz zumby, sportowe 

rozgrywki to tylko niektóre z atrakcji, jakie przygotowali organizatorzy sobotniego festynu, 

który odbył się na terenie rekreacyjnym przy kompleksie boisk sportowych Orlik w Roztoce. 

Przybyłych gości bawiła roztocka grupa teatralna. Dużym zainteresowaniem cieszył się mecz 

piłki nożnej oraz wieczorna siatkówka. Ponadto na różnorodne pyszności zapraszała rada 

sołecka i rada parafialna. Na najbardziej wytrwałych uczestników imprezy czekała zabawa 
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Lp. Nazwa  

taneczna przy muzyce zespołu ,,Sami Swoi”. 

8. Festyn Wiejski  

w Pietrzykowie 

Festyn Wiejski w Pietrzykowie odbył się 10 sierpnia 2019 r. Na terenie rekreacyjnym przy 

stawie organizatorzy zagwarantowali gry i zabawy sportowe, pyszny poczęstunek, darmową 

dmuchaną zjeżdżalnię i zabawę taneczną. 

9. Festyn Wiejski 
w Szymanowie 

Festyn Wiejski w Szymanowie odbył się 15 sierpnia 2019 r. Na uczestników imprezy czekały: 

gry i zabawy sportowe, animacje dla dzieci, stoiska gastronomiczne, loteria fantowa 

z ciekawymi nagrodami, występ zespołu „Dobromierzanie” oraz zabawa taneczna. 

10. Festyn Wiejski  

w Czernicy  

Festyn Wiejski w Czernicy odbył się 17 sierpnia 2019 r. na boisku sportowym. W programie 

imprezy znalazły się m.in. gry i konkurencje sportowe, kącik artystyczny, dmuchany zamek 

dla najmłodszych oraz zabawa taneczna przy muzyce zespołu ,,Sami Swoi”. Sołectwo 

zadbało o potrawy z grilla i ciasto.  

11. Festyn Wiejski  

w Gniewkowie 

Festyn Wiejski w Gniewkowie odbył się 24 sierpnia 2019 r. Parafialna Msza Dożynkowa 

w intencji rolników wraz z podziękowaniem za tegoroczne plony rozpoczęła świętowanie 

Dożynek Wiejskich połączonych z festynem w Gniewkowie. Tego dnia poświęcony został 

krzyż upamiętniający św. Jana Pawła II, który ufundowali strażacy z Ochotniczej Straży 

Pożarnej, Borowskie Kopalnie Granitu i społeczność parafialna. Po części oficjalnej 

rozpoczęło się świętowanie na lokalnym boisku sportowym, gdzie na przybyłych gości 

czekał szereg atrakcji m.in. gry i zabawy sportowe, pokaz strażacki, pokaz motocykli, 

dmuchany zamek i zabawa taneczna przy muzyce na żywo. Gospodynie z KGW 

przygotowały pyszne pierogi, a Rada Sołecka zapraszała na domowe ciasto, kawę i herbatę. 

Czynny był również bufet ,,U Dobromira”.  

12. Dożynki 
Gminne  

w Dobromierzu 

Dożynki Gminne odbyły się 31 sierpnia 2019 r. w Dobromierzu. Obchody gminnego Święta 

Plonów w Dobromierzu rozpoczęły się uroczystym nabożeństwem dziękczynnym 

w kościele pw. św. Piotra i Pawła. Po mszy barwny korowód dożynkowy wraz z kapelą 

,,Janicki" i zespołami ,,Dobromierzanie" i ,,Kostomłocianie", prowadzony przez starostów 

przeszedł do dobromierskiego parku na dalszą część świętowania. Na scenie wystąpił 

Zespół Ludowo-Estradowy Mokrzeszów oraz zespoły folklorystyczne ,,Dobromierzanie" 

i ,,Kostomłocianie", a tańce ludowe zaprezentowali najmłodsi mieszkańcy naszej gminy. 

W trosce o zdrowie mieszkańców wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Świdnicy, Gmina 

Dobromierz przeprowadziła akcję profilaktyczną w kierunku osteoporozy i profilaktyki 

słuchu. Stacja "Caritas" zajęła się badaniem poziomu ciśnienia, cholesterolu i cukru, 

A kompleksową opiekę medyczną imprezy zapewnił WOPR z Wałbrzycha. Najmłodsi 

uczestniczyli w konkursach i zabawach sportowych z licznymi nagrodami. Wręczono 

nagrody laureatom konkursów na: Najpiękniejszą dekorację posesji", "Dożynkowy wypiek", 

Statuetka za "Najładniejszy wieniec dożynkowy". Gwiazdą wieczoru był zespół JORRGUS. 

Na najbardziej wytrwałych czekała zabawa taneczna przy muzyce zespołu ,,Sami Swoi" oraz 

pokaz sztucznych ogni. 

13. Narodowe 
Święto 
Niepodległości 

11 listopada 2019 r. w Gniewkowie, podobnie jak w wielu innych miejscowościach w całym 

kraju, odbyły się uroczyste obchody Święta Niepodległości. Gminne obchody 101. rocznicy 

odzyskania przez Polskę Niepodległości rozpoczęła Msza święta w intencji Ojczyzny, 

poprzedzona złożeniem wiązanki kwiatów przed dobromierskim pomnikiem 

upamiętniającym bohaterów walk o niepodległość. Po zakończeniu liturgii władze 

samorządowe, delegacje szkół, jednostek OSP wraz z pocztami sztandarowymi, a także 

przybyli mieszkańcy udali się do świetlicy wiejskiej by uczestniczyć w akademii 

patriotycznej. Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał Wójt Jerzy Ulbin, który 

w swoim przemówieniu nawiązał do bohaterskich postaw wielu pokoleń walczących 

o niepodległość. Następnie wspólnie z przewodniczącym, wiceprzewodniczącymi Rady 

Gminy oraz przedstawicielami sołectwa Kłaczyna przekazał gratulacje Pani 

Julii Kołosowskiej - weterance II wojny światowej i honorowej obywatelce Gminy 

Dobromierz - za awans na stopień kapitana. Rys Narodowego Święta Niepodległości 

wygłosił historyk Sebastian Sukiennik. O część artystyczną zadbali uczniowie i nauczyciele 

Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, prezentując w jaki sposób interpretują takie wartości 

jak wolność i niepodległość. Na wszystkich uczestników obchodów czekał biało-czerwony 

tort. Uroczystość była również okazją do wręczenia nagród laureatom konkursu 

ogłoszonego przez GOKSiR pt. "Bukiet dla Niepodległej". 
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→ Aktywne ferie 

Gmina Dobromierz we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji, wzorem lat 

ubiegłych, przygotowała atrakcyjną ofertę zimowego wypoczynku dla najmłodszych mieszkańców. 

Blisko 400 dzieci wzięło udział w wyjazdach współfinansowanych z gminnego budżetu oraz 3-

dniowych zajęciach tanecznych w Janowicach. Chętni uczniowie odwiedzili m.in. kino, ZOO, park 

trampolin. Przez GOKSiR we współpracy ze szkołami i dobromierskimi siatkarzami, przygotowana 

została ciekawa oferta zajęć sportowych, artystycznych, kół zainteresowań, które odbywały się 

w świetlicach wiejskich, bibliotekach i halach sportowych. Zaplanowano m.in. turnieje sportowe, 

zabawy, warsztaty kulinarne i konkursy. Tradycyjnie Rada Sołecka Dobromierza zaprosiła także  swoich 

najmłodszych mieszkańców na warsztaty do GOKSiR-u. 

 

→ Utworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku        

W 2019 roku, z inicjatywy Wójta Jerzego Ulbina, na terenie Gminy Dobromierz rozpoczął działalność 

Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW). Jest to oferta skierowana dla osób, które osiągnęły wiek 50+ lub 

wiek emerytalny, albo posiadają status rencisty i chcą znaleźć alternatywę spędzenia wolnego czasu 

i wyjścia z domu. Program edukacyjny obejmuje wiedzę z zakresu nauk: humanistycznych, 

medycznych, profilaktyki zdrowia, społeczno-ekonomicznych, przyrodniczych, sportowo-turystyczno-

rekreacyjnych. Program i metody pracy Uniwersytetu nastawione są na aktywność, samodzielność 

słuchaczy oraz dostosowane do ich potrzeb i zainteresowań. Zajęcia pod patronatem Politechniki 

Wrocławskiej prowadzą nauczyciele akademiccy, specjaliści i praktycy w formie wykładów, warsztatów 

i spotkań integracyjnych. Celem działalności UTW jest aktywizacja ludzi starszych, a także 

wykorzystanie ich potencjału, wiedzy, umiejętności i doświadczenia życiowego. UTW pozwoli na 

uzyskanie przez takie osoby cennych umiejętności bez względu na poziom wykształcenia. 

3.4. SPORT I REKREACJA 

Na terenie Gminy Dobromierz zlokalizowanych jest szereg obiektów sportowych i rekreacyjnych, 

w tym kompleks „Orlik” w Roztoce, boiska: w Roztoce (z trybunami i szatniami), Dobromierzu (z szatnią 

sportową), Kłaczynie (z trybunami i szatniami) oraz  boiska trawiaste w Borowie, Czernicy, Dzierzkowie, 

Gniewkowie, Jugowej i Szymanowie. Ponadto wszystkie sołectwa na terenie gminy zostały 

wyposażone w place zabaw. W okresie letnim na terenie gminy funkcjonuje basen odkryty, którego 

kompleks składa się z trzech niecek: duży basen − 25mx50m o głębokości od 120cm do 180cm, średni 

https://www.dobromierz.pl/2004/strony2/do_druku/aktualnosci/2019/01/016-01.jpg
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basen − 25mx25m o głębokości 120cm oraz brodzik − 5mx2m o głębokości do 60cm. Baseny 

odwiedzają nie tylko mieszkańcy gminy, ale również mieszkańcy ościennych miejscowości (Wałbrzych, 

Świebodzice, Strzegom). Rekordowa liczba sprzedanych biletów w ciągu jednego dnia wyniosła 1875. 

WYDATKI OGÓŁEM BIEŻĄCE MAJĄTKOWE 

273 093,35 273 093,35 0,00 

W 2019 roku na kulturę fizyczną przeznaczono kwotę 273.093,35zł. Instytucja kultury, jaką jest Gminny 

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, otrzymała dotacje podmiotowe: na utrzymanie basenów 

w wysokości 76.000,00zł oraz boiska „ORLIK” w wysokości 50.000,00zł. W ramach podjętych działań 

doposażono plac zabaw i wykonano modernizację boiska (oświetlenie, zakup bramek, piłkołapów, 

węża ogrodowego) w Borowie za kwotę 10.186,77zł ze środków funduszu sołeckiego Borów. W celu 

realizacji zadania publicznego obejmującego popularyzację kultury fizycznej i sportu wśród 

mieszkańców Gminy Dobromierz w 2019 roku konkurs wyłonił podmioty realizujące to zadanie, 

przyznając równocześnie dotacje celowe, które gmina przekazuje w ustalonych w umowie terminach. 

W 2019 roku przekazano dotacje w wysokości 134.056,58zł dla: LKS Kłaczyna 52.650,00zł, LKS Roztoka 

57.906,58zł, LKS Dobromierz 13.500,00zł, UKS Bieganie 4.950,00zł, Klub DobroVolley 5.050,00zł. 

Z otrzymanej darowizny od firmy Toyota, zakupiono nagrody z okazji Dnia Dziecka oraz nagrody dla 

uczestników biegów przełajowych (2.850,00zł).  

→ Otwarcie sołeckiego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Jugowej  

6 lipca 2019 roku odbyło się podwójne wydarzenie obejmujące 

przekazanie na cele sołeckie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego 

w Jugowej oraz doroczne Święto Lipy i Miodu. Inwestycja obejmowała 

budowę parterowego obiektu z salą widowiskową, zapleczem kuchennym 

i sanitarnym oraz zagospodarowaniem terenu. Wartość zadania to ponad 750.000,00zł, z czego 

dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach budżetu Lokalnej 

Grupy Działania ,,Szlakiem Granitu” to blisko 180.000,00zł.  

→ Dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach projektu ,,Lokalny Animator Sportu – 

edycja 2019”   

Gmina Dobromierz regularnie stara się pozyskiwać środki na rozwój infrastruktury sportowej oraz na 

organizację zajęć dla mieszkańców. W wyniku pozytywnie ocenionego wniosku, otrzymała decyzję 

o uzyskaniu dofinansowania bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach projektu ,,Lokalny 

Animator Sportu – edycja 2019”, organizowanych na kompleksie boisk sportowych Orlik w Roztoce. 

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu 

i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

Oferta nieodpłatnych i prowadzonych przez Animatora 

Sportu zajęć skierowana była do różnych grup wiekowych.  

→ Nowe urządzenia na placach zabaw     

W 2019 roku w Gminie Dobromierz realizowane były 

przedsięwzięcia dedykowane najmłodszym jej mieszkańcom. 

Miejsca zabaw w Borowie i w Kłaczynie zostały doposażone 

w nowe, kolorowe i atrakcyjne urządzenia. W Kłaczynie, dzięki 

pozyskanemu przez Gminę Dobromierz grantowi od Polskich 

Sieci Elektroenergetycznych S.A.2 przy wsparciu Radnych: 

 
2 Gmina Dobromierz zdobyła grant w wysokości 20.000,00zł netto na doposażenie placu zabaw w Kłaczynie, co było efektem 
pozytywnie ocenionego wniosku w ramach konkursu dobrosąsiedzkiego ,,WzMOCnij swoje otoczenie”, którego organizatorem 
były Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.  
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Jolanty Brach, Andrzeja Babiarza i sołtysa Mariana Guta doposażono plac zabaw w zestaw linowy 

obejmujący: piramidę, bunkier i pajęczynę. Natomiast w Borowie, dzięki funduszom otrzymanym od 

lokalnych przedsiębiorców, o które skutecznie zabiegali Radny Mariusz Bajek i sołtys Adam Rogala, 

a także środkom z funduszu sołeckiego, zakupiono zestaw zabawowy ze ślizgawkami, karuzelę 

i huśtawkę oraz doposażono boisko sportowe.  

→ Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych 

W 2019 roku na terenie gminy zorganizowano m.in. takie imprezy sportowo-rekreacyjne jak:  

Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

 2 marca 2019 r. przy Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Roztoce odbyła się VII edycja Biegu 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym. Organizatorem imprezy był Gminny Ośrodek Kultury, 

Sportu i Rekreacji w Dobromierzu, Szkoła Podstawowa w Roztoce i Radny Michał Sadowski. Przed 

rozpoczęciem rywalizacji Radny Michał Sadowski odczytał list od Prezydenta RP, który objął patronatem 

tegoroczne biegi. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali medale oraz dyplomy. 

Powiatowy Strefowy Turniej Tenisa Stołowego  

Tradycyjnie już w Dobromierzu w hali sportowej w niedzielę 3 marca 2019 r. odbyły się zawody strefowe 

tenisa stołowego, w których wystartowało 79 zawodników.  

Gminny Dzień Dziecka   

Gminny Dzień Dziecka odbył się 31 maja 2019 r. na kompleksie boisk sportowych Orlik w Roztoce.  

Świętowanie rozpoczęto tradycyjnie od VII Rowerowej Gry Gminnej. W programie imprezy zapewniono 

takie niespodzianki jak: konkursy z nagrodami, warsztaty kreatywne, warsztaty artystyczne, podczas 

których można było m.in. ozdobić babeczki czy zrobić własnoręcznie biżuterię, konkurencje sportowe 

oraz dmuchane place zabaw, które cieszyły się dużym zainteresowaniem zwłaszcza wśród maluchów. 

W części artystycznej wystąpiły przedszkolaki z punktów przedszkolnych oraz uczniowie gminnych 

placówek oświatowych. Rozstrzygnięto również konkurs ,,Zostań młodym Wójtem Gminy Dobromierz”. 

Po wielu aktywnościach na wszystkich czekał poczęstunek. W pomoc przy organizacji dziecięcego święta 

włączyli się aktywnie przedstawiciele Młodzieżowej Rady Gminy Dobromierz. 

III Charytatywny Turniej Piłki Nożnej „Pomagamy Pawłowi”  

W dniach 8-9 czerwca 2019 r. na kompleksie boisk sportowych Orlik w Roztoce odbył się Charytatywny 

Turniej Piłki Nożnej „Pomagamy Pawłowi”, połączony ze zbiórką publiczną do puszek. W 3. edycji 

imprezy zagrało 40 drużyn z roczników 2008, 2009, 2010. Podczas turnieju odbyła się loteria fantowa 

i licytacje z atrakcyjnymi nagrodami. Organizatorzy zadbali również o poczęstunek, szereg gier i zabaw 

zarówno dla najmłodszych, jak i trochę starszych uczestników imprezy. Łączna kwota zebrana podczas 

Turnieju przekroczyła 42 tys. zł. Patronat nad imprezą objęli: PZPN Grassroots "Piłka dla wszystkich", 

Starosta Powiatu Świdnickiego Piotr Fedorowicz i Wójt Gminy Dobromierz Jerzy Ulbin. 

3.5. OCHRONA ZDROWIA 

WYDATKI OGÓŁEM BIEŻĄCE MAJĄTKOWE 

63 103,96 63 103,96 0,00 

→ Organizacja badań  

Podczas dożynek w 2019 roku odbyła się akcja profilaktyczna w kierunku osteoporozy i profilaktyki 

słuchu. Ponadto stacja "Caritas" prowadziła badania poziomu ciśnienia, cholesterolu i cukru. 

→ Programy polityki zdrowotnej 

W 2019 roku wydatkowano środki wysokości 1.600,00zł na programy zdrowotne w zakresie szczepień 

ochronnych przeciw wirusowi HPV wywołującego raka szyjki macicy obejmującego dziewczęta w wieku 

11 lat. Z uwagi na czasowe zaprzestanie produkcji szczepionek, projekt został wstrzymany. 
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→ Zwalczanie narkomanii   

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii poniesiono wydatki w kwocie 

5.983,55zł. 

→ Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

Na działania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

zrealizowano wydatki w wysokości 55.157,35zł. 

Gminny Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych Gminy Dobromierz 

na rok 2019  

Program stanowi część Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Dobromierz na lata 

2014-2020, przyjętej Uchwałą nr XLI/233/14 Rady Gminy Dobromierz w dniu 7 lutego 2014 r. 

i uwzględnia cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016- 2020. Cele programu obejmują: promocję 

zdrowia, profilaktykę, redukcję szkód, rehabilitację zdrowotną, społeczną i zawodową. Realizatorem 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest Pełnomocnik Wójta 

ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Partnerem w realizacji programu jest 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, placówki oświatowe i policja. Źródłem finansowania 

zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są 

dochody własne gminy uzyskane z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Wysokość środków na sfinansowanie realizacji programu w 2019 r. została ustalona w budżecie Gminy 

Dobromierz na kwotę 60.000,00zł. O udzieleniu finansowania lub dofinansowania do realizacji 

przedsięwzięć ujętych w programie decyduje Wójt, w granicach ustalonych środków budżetowych 

i zgodnie z obowiązującym prawem. 

W toku wdrażania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy 

Dobromierz na rok 2019  zrealizowano następujące zadania: 

1. W zakresie zwiększenia pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

organizowano pracę punktu konsultacyjnego, gdzie pod kierunkiem psychologa systematycznie 

odbywały się zajęcia informacyjne, motywujące i wspierające. Z tej formy pomocy korzystało stale 

20 osób. Koszt podjętych działań wyniósł 3.240,00zł; 

2. W ramach pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy 

alkoholowe, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, udzielano bezpłatnej pomocy 

prawnej, której koszt wyniósł 2.260,00 zł. Porady udzielane były w Szkole Podstawowej w Roztoce 

i w Szkole Podstawowej w Gniewkowie. Z tej formy pomocy skorzystało 6 rodzin. Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wszczęła postępowanie wobec 13 osób. Rozmowy 

motywujące do pojęcia dobrowolnego leczenia odwykowego przeprowadzono z 7 osobami, 

z tego 3 osoby wykonały zabieg wszywki i utrzymują abstynencję, 2 osoby odbyły stacjonarne 

leczenie odwykowe, a 2 osoby utrzymują abstynencję i uczestniczą systematycznie w zajęciach 

wspierających. Do Sądu Rejonowego w Świdnicy złożono 1 wniosek o przebadanie pod kątem 

uzależnienia i wydania postanowienia o obowiązku leczenia odwykowego. Wobec 4 osób trwa 

nadal postępowanie motywujące. Do Zespołu interdyscyplinarnego wpłynęło 13 Niebieskich Kart, 

założonych w 13 rodzinach, z czego w 10 przypadkach sprawcy przemocy znajdowali się pod 

wpływem alkoholu. Zarówno ofiary przemocy, jak i sprawcy, uczestniczyli w terapii indywidualnej 

oferowanej przez Punkt konsultacyjny. 

3. Dzieciom i młodzieży organizowano czas wolny w świetlicach  środowiskowych, działających przy 

Szkole Podstawowej w Roztoce i Dobromierzu oraz przy świetlicach wiejskich w Kłaczynie, Jugowej, 

Gniewkowie, Dzierzkowie, Borowie i Czernicy. Podczas zajęć realizowano program opiekuńczo-
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wychowawczy, profilaktyczny i zajęcia sportowe. Każdy uczestnik zajęć mógł odrobić lekcje oraz 

otrzymać posiłek, a zajęcia prowadziła wykwalifikowana kadra. Z tej formy pomocy skorzystało 

ponad 80 osób. W 2019 roku koszt funkcjonowania świetlic wyniósł 11.563,82 zł, z tego: 

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 7.447,50zł; posiłki 1.089,96zł; materiały, wyposażenie do zajęć, 

pomoce dydaktyczne i środki czystości 3.026,36zł. 

4. W ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych, na wniosek dyrektorów Szkół Podstawowych udzielono dofinansowania 

do wyjazdu uczniów szkoły w Roztoce do kina (1.062,50zł), do realizacji szkolnych programów 

profilaktycznych w Dobromierzu na kwotę 400zł i Gniewkowie na kwotę 1.000,00zł. Dofinansowano 

także spotkanie integracyjne seniorów na kwotę 456,75zł oraz ufundowano nagrody dla 

najlepszych uczniów w formie kart podarunkowych o łącznej wartości 2.400,00zł.  

5. Kontynuowano współpracę z funkcjonariuszami Posterunku Policji w Dobromierzu. 

6. Wniesiono opłatę sądową w kwocie 40zł za rozpatrzenie wniosku w sprawie przebadania i wydania 

postanowienia o obowiązku leczenia odwykowego. 

7. Przeprowadzono szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Zespołu interdyscyplinarnego i pedagogów z zakresu wiedzy o uzależnieniach 

i motywacji do leczenia odwykowego – 1.700,00zł; 

8. We współpracy z gminnymi placówkami oświatowymi, przedszkolami, Gminnym Ośrodkiem 

Kultury, Sportu i Rekreacji dofinansowano: 

a. dwukrotny udział drużyny młodzików w finale Turnieju energetycznego Junior CAP w Krakowie 

na kwotę 2.500,00zł, 

b. organizację ferii zimowych w kwocie 5.630,00zł, 

c. organizację Gminnego Dnia Dziecka, w tym Gminną Grę Rowerową w łącznej kwocie 5.000,28zł, 

d. wyjazd przedszkolaków do Zagrody Edukacyjnej Cicha Bartna w Bolkowicach w kwocie 

750,00zł, 

e. organizację Gminnych Mikołajek na kwotę 4.816,00zł.  

9. W zakresie pozostałej realizacji zadań, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

opiniowała na bieżąco wnioski podmiotów gospodarczych w sprawie zgodności lokalizacji 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych z przyjętymi przez Radę Gminy uchwałami. 

Przeprowadziła kontrolę wszystkich punków sprzedaży napojów alkoholowych usytuowanych na 

terenie gminy. Członek komisji uczestniczył w pracach Zespołu interdyscyplinarnego ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na wynagrodzenie za pracę członków w komisji 

przeznaczono 6.974,00zł. Obsługa komisji i realizacji zadań obejmowała kwotę 5.364,00zł.   

Na realizację zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Gminy Dobromierz na rok 2019 wydatkowano środki finansowe w kwocie 55.157,35zł.3  

Tabela 18. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku. 

Lp. Nazwa 2019 

1. liczba podmiotów posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych [szt.] 17 

podmioty w obrocie handlowym 17 

wydane zezwolenia stałe 17 

wydane zezwolenia jednorazowe 13 

odebrane zezwolenia 0 

2. środki uzyskane z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu [zł] 76.293,90 

3. liczba zgłoszeń przypadków nadużywania alkoholu, które wpłynęły do gminnej komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych [szt.] 
12 

4. liczba prowadzonych kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i 

spożywania napojów alkoholowych 
17 

 
3 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii za okres 01.01. – 31.12.2019 r. 
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Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Dobromierz na rok 2019 

Program uwzględnia zadania określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii oraz cele operacyjne 

dotyczące przeciwdziałania narkomanii określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016–

2020. Gminny Program stanowi część Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy 

Dobromierz na lata 2014-2020. Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Dobromierzu i Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. Stan 

zasobów obejmuje: Punkt konsultacyjny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, policję, placówki 

służby zdrowia, placówki oświatowe. Źródłem finansowania zadań zawartych w Programie są dochody 

własne gminy, uzyskane z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Roczna 

wysokość środków finansowych przewidziana na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii wynosiła 10.000,00zł. Cele programu to: profilaktyka; redukcja szkód, rehabilitacja 

zdrowotna, społeczna i zawodowa, promocja zdrowia. 

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 zrealizowane 

zostały następujące działania:  

1. dofinansowano realizację szkolnych programów profilaktycznych - w Szkole Podstawowej 

w Roztoce na kwotę 250,00zł, w Szkole Podstawowej w Dobromierzu na kwotę 600,00zł, 

2. w okresie roku szkolnego zorganizowano dzieciom i młodzieży czas wolny w formie zajęć 

opiekuńczo–wychowawczych i sportowych w świetlicach  środowiskowych, koszt tych działań 

wyniósł 3.451,55zł, w tym wynagrodzenia dla opiekunów 2.173,50zł, 

3. w ramach pomocy prawnej i zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej, w punkcie 

konsultacyjnym przeprowadzono zajęcia informacyjne (1.080,00zł) i porady prawne (602,00zł). 

Podjęte działania podnosiły świadomość społeczną w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii 

i promowały zdrowy styl życia, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Na realizację zadań z ujętych 

w Programie wydatkowano ogółem 5.983,55zł.3  

3.6. POMOC SPOŁECZNA I RODZINA 

W 2019 roku, pomocą społeczną objęto 400 osób w 166 rodzinach. Do głównych powodów 

przyznania pomocy należały oprócz ubóstwa, bezrobocie, niepełnosprawność oraz długotrwała 

i ciężka choroba.   

Tabela 19. Wydatki z funduszy pomocy społecznej wg powodów trudnej sytuacji życiowej w 2019 roku. 

Nazwa  Jednostka 2019 

Ogółem 
liczba gospodarstw 197 

PLN 746 047 

Bezdomność  
liczba gospodarstw 2 

PLN 2 238 

Potrzeba ochrony macierzyństwa  
liczba gospodarstw 25 

PLN 23 825 

Bezrobocie  
liczba gospodarstw 166 

PLN 446 298 

Niepełnosprawność  
liczba gospodarstw 24 

PLN 199 369 

Długotrwała lub ciężka choroba  
liczba gospodarstw 48 

PLN 46 064 

Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego – rodzina wielodzietna 

liczba gospodarstw 3 

PLN 2 859 

Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego – rodzina niepełna 

liczba gospodarstw 9 

PLN 8 577 
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Nazwa  Jednostka 2019 

Alkoholizm  
liczba gospodarstw 2 

PLN 8 210 

Narkomania  
liczba gospodarstw 0 

PLN 0 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 
liczba gospodarstw 2 

PLN 930 

Przemoc w rodzinie  
liczba gospodarstw 4 

PLN 3 677 

Sytuacja kryzysowa  
liczba gospodarstw 0 

PLN 0 

Trudności w integracji osób, które otrzymały w RP status uchodźcy lub 

ochronę uzupełniającą 

liczba gospodarstw 0 

PLN 0 

Ubóstwo  
liczba gospodarstw 184 

PLN 689 216 

Zdarzenie losowe 
liczba gospodarstw 4 

PLN 4 000 

Tabela 20. Pomoc mieszkaniowa w 2019 roku. 

Lp. Nazwa  2019 

1. liczba wnioskodawców oczekujących na pomoc mieszkaniową [os.] 178 

2. liczba wniosków o pomoc mieszkaniową pozytywnie zweryfikowanych [szt.] 7 

3. liczba rozpatrzonych wniosków o przyznanie lokalu socjalnego [szt.] 0 

Tabela 21. Orzeczenia o niepełnosprawności wydane w 2019 roku. 

Lp. Nazwa 2019 

1. Wydane orzeczenia zaliczające do stopnia niepełnosprawności (osoby po 16 roku życia) 11 

2. Wydane orzeczenia o niepełnosprawności (osoby przed 16 rokiem życia) 12 

Tabela 22. Bezdomność w 2019 roku. 

Lp. Nazwa 2019 

1. Liczba osób bezdomnych 2 

Tabela 23. Bezrobocie w 2019 roku (stan 31.12.2019). 

Lp. Nazwa 2019 

1. Bezrobotni ogółem [os.], w tym: 232 

2. kobiety 156 

3. do 25 roku życia 17 

4. długotrwale bezrobotni  148 

Tabela 24. Wydatki pomocy społecznej wg rodzajów w 2019 roku. 

Klasyfikacja 
rodzaj 

zadania 
Wykonanie [zł] 

Domy pomocy społecznej         własne 331 397,26 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 

własne 14 226,82 

 

Zasiłki i pomoc  w  naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe  

własne 493 410,43 

Dodatki mieszkaniowe własne 52 278,48 

Dodatki mieszkaniowe zlecone 93,30 

Zasiłki stałe własne 178 946,50 
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Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 

interwencji kryzysowej 

własne 36 093,37 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  własne 1 516,34 

Pomoc w zakresie dożywiania własne 75 219,13 

Pozostała działalność   własne 6 800,00 

POMOC SPOŁECZNA 

 WYDATKI OGÓŁEM BIEŻĄCE MAJĄTKOWE 

POMOC SPOŁECZNA 1 750 009,46 1 750 009,46 0,00 

RODZINA 6 044 707,36 6 044 707,36 0,00 

W 2019 roku na pomoc społeczną wydatkowano ogółem 1.750.009,46zł. Rodzinom, które znalazły się 

w trudnej sytuacji życiowej, udzielono następujących form wsparcia: 

→ zasiłki stałe dla 33 osób, łącznie 323 świadczenia na kwotę 178.946,50zł;  

→ 27 osobom pobierającym zasiłek stały opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne, łącznie 

260 świadczeń na kwotę 14.226,82zł; 

→ zasiłki okresowe dla 113 rodzin, łącznie 720 świadczeń na kwotę 288.420,41zł; 

→ pomocą finansową z tytułu zdarzenia losowego objęto 4 rodziny na kwotę 4.000,00zł, 

→ zasiłek celowy i w naturze z przeznaczeniem na zakup żywności, odzieży, opału, przyborów 

szkolnych, leków, dofinansowania do leczenia, wypoczynku, remontu mieszkania, opłat 

mieszkaniowych przyznano dla 172 rodzin na kwotę 200.990,02zł; 

→ za pobyt 13 mieszkańców gminy Dobromierz w Domach Pomocy Społecznej, łącznie 139 

świadczeń, opłacono kwotę 331.397,26zł; 

→ pracą socjalną objęto 75 rodzin, a z poradnictwa specjalistycznego skorzystało 6 rodzin. 

W 2019 roku wypłacono wynagrodzenie 4 opiekunom z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez 

sąd, łącznie 48 świadczenia na ogólną kwotę 6.000,00zł. Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 

2 osoby, które z powodu wieku i ciężkiej choroby wymagały pomocy innych osób. Łącznie udzielono 

88 godzin usług, o łącznej wartości 1.293,60zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 1.516,34zł. 

Zgodnie z obowiązującą uchwałą w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat 

i trybu ich pobierania, za wykonanie usług naliczono odpłatność, którą usługobiorcy wpłacili w kwocie 

316,35zł. Na realizację świadczeń rodzinnych  przeznaczono 1.670.858,35 zł, z czego na wypłaty 

zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, 

specjalnych zasiłków opiekuńczych i jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 

wydatkowano kwotę 1.496.504,85zł. Na wypłatę zasiłków dla 1 opiekuna przeznaczono w ciągu roku 

7.440,00zł. W 2019 roku na terenie gminy zamieszkiwało 44 dłużników alimentacyjnych. Realizując 

ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wypłacono świadczenia alimentacyjne dla 35 

osób uprawnionych, łącznie 452 świadczenia na ogólną kwotę 160.050,00zł. 

W 2019 roku na realizację świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500 plus 

wydatkowano łącznie 3.814.000,00zł, w tym wypłacono 7.557 świadczeń wychowawczych dla 480 

rodzin uprawnionych, na ogólną kwotę 3.764.739,30zł. Na obsługę zadania wydatkowano kwotę 

49.260,70zł. Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym i jest finansowane w 100%  z budżetu państwa. 

Pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych objęto 22 rodziny, wypłacono łącznie 221 

świadczeń na kwotę 40.210,60zł. Koszt obsługi zadania wyniósł 12.067,88zł. 
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W 2019 roku pomocą materialną objęto: 104 uczniów, wypłacając im stypendium szkolne na ogólną 

kwotę 134.598,99zł. Ponadto 11 uczniom, którzy znaleźli się w przejściowo trudnej sytuacji rodzinnej, 

spowodowanej zdarzeniem losowym, przyznano zasiłek szkolny na ogólną kwotę 3.650,00zł, koszty 

obsługi zadania wyniosły 295,20 zł. Łącznie na ten cel wydatkowano z budżetu 138.544,19zł, z tego 

kwota 28.049,00zł stanowiła środki własne gminy, a kwota 110.495,19zł  pochodziła z dotacji 

przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego. 

W 2019 roku nowe Karty Dużej Rodziny wydano 45 rodzinom, 5 rodzin wielodzietnych wnioskowało 

jej o przedłużenie. O wydanie elektronicznych kart wnioskowało 13 rodzin. Koszty obsługi tego 

zadania wyniosły 334,67zł.  

Na wspieranie rodziny poniesiono wydatki rzędu 220.678,61zł, z tego: 175.770,00zł z dotacji celowej 

na realizację zadań bieżących zleconych gminie – realizacja rządowego programu „Dobry start”, 

44.908,61zł zatrudnianie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny 

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019. Za pobyt 3 dzieci w rodzinach zastępczych 

spokrewnionych poniesiono wydatek 9.099,73zł oraz za pobyt 6 dzieci w placówkach opiekuńczo–

wychowawczych 22.332,31zł. 

Z okazji świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia przygotowano dla podopiecznych paczki 

żywnościowe. W ich skład weszły następujące produkty: jajka, kiełbasa, szynka i boczek. Świąteczną 

pomocą objęto 118 rodzin. Ponadto w ramach współpracy Caritas Diecezji Świdnickiej, mieszkańcy 

Gminy Dobromierz uzyskali pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym (FEAD). Pomoc skierowano do 97 rodzin, które z powodu trudnej sytuacji życiowej 

i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jako partner w realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dobromierz na rok 2019, nadzorował bieżącą 

działalność świetlic środowiskowych i punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych. 

Współuczestniczył także w organizacji bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców gminy oraz 

aktywnie włączył się w organizację Gminnego Dnia Dziecka, Mikołajek oraz wypoczynku zimowego 

i letniego. Bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wiązało się z kosztem 

500.965,25zł. Na remont lokalu i zakup wyposażenia do mieszkania chronionego przygotowanego w 

Dobromierzu przeznaczono kwotę 36.093,37zł. Ponadto wydatkowano 59.062,58zł na wypłatę 

świadczeń z tytułu organizacji prac społecznie użytecznych zgodnie z zawartą umową z PUP 

w Świdnicy.  

Strategia rozwiazywania problemów społecznych Gminy Dobromierz na lata 2014-2020 

Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze 

obowiązkowym należy opracowanie i realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych ze 

szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego 

ryzyka. Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Dobromierz na lata 2014–2020, jest 

dokumentem określającym lokalną politykę społeczną. Misją Strategii jest podniesienie poziomu życia 

mieszkańców gminy Dobromierz dzięki sprawnemu systemowi wsparcia społecznego. Realizatorami 

Strategii są rada gminy, wójt gminy, jednostki organizacyjne i gminne placówki oświatowe. Jako 

partnerzy, do współpracy zostały zaproszone organizacje pozarządowe i inne organizacje działające 

na rzecz polityki społecznej i lokalnej w Gminie Dobromierz. Jednostką odpowiedzialną za wdrożenie 

Strategii jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu. Realizacja Strategii jest 

finansowana ze środków pochodzących z budżetu państwa, budżetu gminy oraz funduszy 
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zewnętrznych, w tym środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej. Cele strategiczne 

obejmują budowę systemu wsparcia na rzecz osób bezrobotnych, chorych, niepełnosprawnych 

i starszych, rodzin i rodzin dysfunkcyjnych, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz 

rozwoju i integracji społeczeństwa lokalnego. 

Tabela 25. Realizacja Strategii rozwiazywania problemów społecznych Gminy Dobromierz na lata 2014-2020 
w 2019 roku zgodnie ze wskaźnikami przyjętymi do monitoringu. 

Lp. Nazwa Realizacja 2019 

1. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych do ogólnej liczby mieszkańców w wieku 

produkcyjnym. 
0,070 

2. Liczba bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej do ogólnej liczby 

mieszkańców gminy. 
0,032 

3. Liczba niepełnosprawnych korzystających z pomocy społecznej do ogólnej liczby 

klientów pomocy społecznej. 
0,080 

4. Liczba osób skierowanych do domu pomocy społecznej do ogólnej liczby 

mieszkańców gminy w wieku poprodukcyjnym. 
0,001 

5. Liczba osób dotkniętych problemem alkoholowym do ogólnej liczby korzystających 

z pomocy społecznej. 
0,004 

6. Liczba osób uzależnionych uczestniczących w zajęciach wspierających Punktu 

konsultacyjnego do liczby osób uzależnionych, korzystających pomocy społecznej. 
10,00 

 

Gminny program wspierania rodziny na lata 2017-2019 

Celem programu jest zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka, zapobieganie 

powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz rozwiązywanie już istniejących oraz 

poprawa jakości opieki sprawowanej przez biologicznych rodziców. Źródłem finansowania programu 

są środki własne gminy, dotacje z budżetu państwa, środki finansowe pochodzące z innych źródeł. 

Realizując ustawę  o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, a także w oparciu o Gminny program 

wspierania rodziny w Gminie Dobromierz na lata 2017–2019, w placówce opiekuńczo – wychowawczej 

współfinansowano pobyt 1 dziecka w wysokości 30% kosztów oraz 5 dzieci w wysokości 10%, co 

łącznie wyniosło 22.332,31zł oraz finansowano pobyt w rodzinach zastępczych 3 dzieci w wysokości: 

dla 1 dziecka w wysokości 10% kosztów pobytu, dla 1 dziecka w wysokości 30% kosztów pobytu, dla 

1 dziecka w wysokości 50% kosztów pobytu, w łącznej kwocie 9.099,73zł. Rodzinom przeżywającym 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej udzielono pomocy w następujących 

formach: wsparcia dziennego dla dzieci w formie zajęć opiekuńczo–wychowawczych i profilaktycznych 

w świetlicach środowiskowych, bezpłatnego dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej oraz wsparcia 

i pomocy asystenta rodziny, przydzielonego na wniosek pracownika socjalnego 14 rodzinom, a na 

wniosek Sądu Rejonowego w Świdnicy 4 rodzinom. Dla każdej rodziny sporządzono plan pracy, 

w którym określono zadania do realizacji. Sposób pracy z rodziną był dokumentowany poprzez 

sprawozdania miesięczne, okresowe i końcową ocenę sytuacji rodziny. Realizowano nałożony 

sądownie obowiązek sprawozdawczy. W trakcie trwania roku współpracę z asystentem zakończyły 

4 rodziny. Z placówki opiekuńczo-wychowawczej do rodziny powróciło 1 dziecko. W 2019 roku na 

pracę asystenta rodziny wydatkowano kwotę 44.908,61zł, która została sfinansowana ze środków 

własnych gminy w wysokości 29.210,61zł oraz z dotacji w wysokości 15.698,00zł. 

Tabela 26. Wspieranie rodziny w 2019 roku. 

Lp. Nazwa  Realizacja 2019 

1. Liczba zatrudnionych asystentów  1 

2. Liczba rodzin objętych opieką asystenta  18 
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Lp. Nazwa  Realizacja 2019 

3. Istniejące rodziny zastępcze  5 

4. Utworzone rodziny zastępcze  1 

5. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach spokrewnionych  2 

6. Liczba dzieci, które wróciły do rodzin naturalnych  1 

7. Liczba dzieci umieszczonych w innej rodzinie zastępczej  1 

8. Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  6 

Tabela 27. Realizacja Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2017-2019. 

Lp. Nazwa zadania Wskaźniki realizacji Realizacja 2019 

1. Analiza sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego 

oraz przyczyn kryzysu. 

Liczba przeprowadzonych 

wywiadów środowiskowych 

36 

2. Zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności 

wsparcia i pomocy asystenta rodziny. 

Liczba rodzin objętych pracą 

asystenta rodziny 

18 

3. Zapewnienie dostępu do pomocy prawnej, 

w szczególności w zakresie prawa rodzinnego. 

Liczba udzielonych porad prawnych 6 

4. Zapewnienie dostępu do pomocy specjalistycznej. Liczba osób objętych wsparciem 

specjalistycznym 

2 

5. Wsparcie materialne rodzin ubogich, zagrożonych 

kryzysem lub przeżywających trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -

wychowawczych, w szczególności uzyskanie 

wsparcia finansowego z systemu pomocy 

społecznej, świadczeń rodzinnych, 

wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, 

dodatku mieszkaniowego, dożywiania, pomocy 

materialnej dla uczniów. 

Liczba rodzin objętych wsparciem 

finansowym z systemu 

zabezpieczenia społecznego 

36 

6. Współpraca i wymiana informacji z sądami, policją, 

placówkami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, 

a także innymi instytucjami oraz organizacjami 

społecznymi działającymi na rzecz dobra dziecka 

i rodziny. 

Liczba podjętych interwencji 2 

Liczba założonych Niebieskich Kart 2 

Liczba złożonych wniosków sprawie 

leczenia odwykowego 

1 

7. Prowadzenie profilaktycznej i informacyjnej 

działalności w rodzinach zagrożonych kryzysem lub 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo -wychowawczych 

Liczba dzieci objętych działaniami 

profilaktycznymi 

80 

8. Prowadzenie pracy socjalnej polegającej na 

wzmacnianiu lub odzyskiwaniu przez rodzinę 

zdolności do pełnienia prawidłowych funkcji 

Liczba rodzin objętych pracą 

socjalną 

18 

9. Dążenie do reintegracji rodzin, których dzieci 

zostały umieszczone w pieczy zastępczej, 

prowadzącej do odbudowania poprawnych roli i 

relacji rodzinnych pozwalających na powrót dzieci 

do rodziny biologicznej 

Liczba rodzin, których dzieci zostały 

umieszczone w pieczy zastępczej, 

objętych wsparciem asystenta 

rodziny 

3 

10. Udział pracowników socjalnych i asystenta rodziny 

w szkolenia dotyczących pracy z rodziną 

Liczba szkoleń i konferencji 12 

11. Zapewnienie środków finansowych na opłatę 

pobytu dzieci w pieczy zastępczej 

Liczba dzieci umieszczonych 

w pieczy zastępczej  

9 

Wysokość środków 

finansowych    przeznaczonych 

na  opłatę  pobytu  dzieci  w pieczy 

zastępczej 

31.432 
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Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

w Gminie Dobromierz 

Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, należy do zadań własnych gminy 

nałożonych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Do zadań tych 

należy tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym opracowanie 

i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 

w rodzinie. Główny cel programu obejmuje zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. Program jest finansowany ze środków własnych pochodzących z dochodów gminy 

uzyskanych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z dotacji oraz ze środków 

pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł. W 2019 roku rozpoczęto procedurę Niebieskiej Karty 

dla 13 rodzin, a w przypadku 9 została ona zakończona. 

Tabela 28. Realizacja Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie w Gminie Dobromierz w 2019 roku.  

Lp. Nazwa zadania Realizacja 2019 

1. Stworzenie i utrzymywanie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. 
tak 

2. Prowadzenie poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. tak /45 osób 

3. Prowadzenie działań edukacyjnych, służących wzmocnieniu opiekuńczych 

i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą. 
tak/45 osób 

4. Podejmowanie przez Zespół interdyscyplinarny działań w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez: 

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie 

mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, 

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, 

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach 

udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, 

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 

 

tak 45/osób 

 

 

ulotki / 1 edycja 

 

tak/13 osób 

5. Realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz programów 

korekcyjnych dla sprawców przemocy, w tym: 

1) pomoc psychologiczna i prawna, 

2) kierowanie do udziału w zajęciach terapeutycznych i samopomocowych 
w grupach wsparcia, 

3) motywowanie i kierowanie sprawców przemocy do udziału w programach 
korekcyjnych, 

4) współpraca z instytucjami prowadzącymi schroniska, hostele i domy samotnej 
matki celem zapewnienia schronienia ofiarom przemocy. 

 

 

4 osoby 

13 osób 

13 osób 

 

tak /  dom 

samotnej matki 

6. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie sposobów radzenia sobie ze stresem 

i agresją poprzez: 

1) wspieranie różnych form spędzania czasu wolnego, 

2) prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych, 

3) dofinansowanie realizacji szkolnych programów profilaktycznych. 

80 osób 

80 dzieci 

347 uczniów 

7. Systematyczne podnoszenie wiedzy i kwalifikacji przedstawicieli różnych grup 

zawodowych, w tym pracowników socjalnych, pracowników służby zdrowia, policji, 

pedagogów szkolnych, kuratorów sądowych i członków gminnej komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych, w zakresie skutecznego przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie pomocy ofiarom przemocy. 

tak / 15 osób 
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Program „Dobry start” 

Rządowy program „Dobry start” został wprowadzony 1 czerwca 2018 roku na mocy Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego 

programu „Dobry start”. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok 

szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia oraz dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole do 

ukończenia przez nie 24 roku życia. Wsparcie udzielane jest rodzinie niezależnie od posiadanego 

dochodu. W 2019 roku złożono 398 wnioski, z których udzielono 567 świadczeń na kwotę 

170.100,00zł, koszty obsługi zadania wyniosły 5.670,00zł. Zadanie jest zadaniem zleconym gminie. 

Program „Posiłek w szkole i  w domu” 

W  ramach  wieloletniego  programu  wspierania  finansowego  gmin w zakresie  dożywiania  „Posiłek 

w szkole i w domu"  ustanowionego na lata 2014-2020 udziela się wsparcia  w formie posiłku,  

świadczenia  pieniężnego  na  zakup  posiłku  lub  żywności  albo  świadczenia  rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych, w szczególności: dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole 

podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom 

znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym. 

W 2019 roku z posiłku skorzystało 103 uczniów i 5 osób dorosłych, dla których wydano łącznie 12.366  

posiłków (67.429,38zł). 10 osób otrzymało wsparcie finansowe na zakup posiłku lub żywności 

(1.150,00zł). 118 rodzin otrzymało świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych 

(6.639,75zł).  Na realizację programu wydatkowano 75.219,13zł, z tego z budżetu gminy 32.019,13zł, 

a z budżetu wojewody 43.200,00zł.    

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

Krajowy program operacyjny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej 

Potrzebującym, którego celem jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa 

żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. 

Pomoc żywnościowa kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą 

zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafia do 

ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, stanowiąc systematyczne 

wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które przekazywane są 

osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. Program na terenie Gminy Dobromierz był 

realizowany we współpracy z Caritas Diecezji Świdnickiej. Z pomocy żywnościowej skorzystały 223 

osoby. W 2019 roku wydano 17 nowych skierowań dla 43 osób, a pozostałe osoby korzystały na 

podstawie skierowań wydanych w 2018 roku. 
 

3.7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

Na Posterunku Policji (PP) w Dobromierzu służbę w roku 2019 pełniło 2 dzielnicowych, 

2 funkcjonariuszy służby patrolowo-interwencyjnej oraz 1 funkcjonariusz służby dochodzeniowo-

śledczej. Z analizy przestępczości na terenie PP Dobromierz wynika, że największe zagrożenie stanowią 

kradzieże z włamaniem oraz kradzieże cudzej rzeczy. Z prowadzonej na bieżąco analizy wynika, iż 

miejscami dokonywania przestępstw były najczęściej miejsca niedostępne dla służby patrolowo-

obchodowej. Odnotowane kradzieże i kradzieże z włamaniem dokonywane były najczęściej na 

terenach ogrodzonych posesji, zakładów kamieniarskich, w tym również na terenach dozorowanych 
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przez służby ochrony. W 2019 roku na terenie Gminy Dobromierz nie odnotowano przestępstw 

przeciwko życiu i zdrowiu. Wszczęto ogółem 99 postępowań, w tym w zakresie: kradzieży (12 

postępowań), kradzieży z włamaniami (10), nietrzeźwych kierujących (26) oraz wypadków (4). 

Wykrywalność przestępstw ukształtowała się na poziomie 67,09%. W roku 2019 roku funkcjonariusze 

pionu prewencji: 

− nałożyli łącznie 51 mandatów karnych na kwotę 10.350zł, z czego 21 stanowiły mandaty 

porządkowe dotyczące: nie zachowania ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, zanieczyszczania, 

spożywania alkoholu w miejscu publicznym oraz zakłócania ciszy nocnej, 

− przeprowadzili 270 interwencji, 

− wylegitymowali 1 764 osoby, 

− wykonali 370 wywiadów środowiskowych, 

− zatrzymali 88 sprawców na gorącym uczynku popełniania przestępstwa, 13 osób poszukiwanych 

przez sąd lub prokuraturę, 14 osób do wytrzeźwienia, 

− sporządzili 11 Niebieskich kart. 

W ramach ogólnokrajowego programu prewencyjnego Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa na 

terenie Gminy Dobromierz zgłoszonych zostało 80 przypadków naruszenia ładu i porządku 

publicznego. Najczęściej zgłoszenia dotyczyły: w 53 przypadkach przekroczenia dozwolonej 

prędkości, w 5 przypadkach nieprawidłowego parkowania, w 4 przypadkach dzikich wysypisk śmieci, 

w 4 przypadkach niewłaściwej infrastruktury drogowej, w 4 przypadkach spożywania alkoholu 

w miejscu publicznym, w 4 przypadkach wałęsających się psów, w 2 przypadkach niszczenia zieleni, 

w 2 przypadkach używania środków odurzających, w 1 przypadku nielegalnych rajdów 

samochodowych, w 1 przypadku złej organizacji ruchu drogowego - ogółem 60% zgłoszeń zostało 

potwierdzonych. 

W 2019 roku na terenie działania Posterunku Policji w Dobromierzu odnotowano 61 kolizji drogowych 

oraz 4 wypadki, w wyniku których zostało rannych 6 osób, a jedna osoba zginęła. Biorąc pod uwagę 

dość znaczny obszar gminy Dobromierz oraz biegnące przez jej teren dwie drogi o dużym natężeniu 

ruchu tj. droga krajowa nr 5 i wojewódzka nr 34 należy stwierdzić, że stan bezpieczeństwa na drogach 

podległych Posterunkowi Policji w Dobromierzu jest zadowalający. W celu zapewnienia 

bezpieczeństwa każdego dnia na I. i II. zmianie na terenie Gminy Dobromierz służbę pełniły patrole 

ruchu drogowego, które wspierały pracę Posterunku Policji w Dobromierzu w celu eliminacji zagrożeń 

w ruchu drogowym.  

Dzielnicowi Posterunku Policji w Dobromierzu w ramach współpracy z dyrekcją szkół na terenie gminy 

Dobromierz prowadzili działania profilaktyczne z zakresu bezpieczeństwa na drodze, bezpiecznego 

zachowania podczas wakacji, ferii. Prowadzone były także spotkania dotyczące uświadamiania 

zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu. W listopadzie 2019 roku w ramach wykładów 

Uniwersytetu III Wieku przeprowadzone zostało spotkanie z seniorami Gminy Dobromierz podczas 

którego, poruszono problematykę szeroko pojętych oszustw na szkodę osób starszych na tzw. 

„wnuczka" czy „policjanta".4 

Straż pożarna na terenie gminy zajmuje się prewencją i walką z pożarami oraz pozostałymi 

zagrożeniami dla zdrowia i życia ludzkiego, dobytku oraz środowiska naturalnego oraz odpowiada za 

usuwanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof: Oddział Gminny Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP w Dobromierzu, OSP Dobromierz - Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, OSP Roztoka 

- Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, OSP Gniewków, OSP Kłaczyna i OSP.  

 
4 Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie działania posterunku Policji w Dobromierzu w roku 2019, Dobromierz 2020. 
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Ponadto na terenie gminy utworzony został Gminny Zespół Reagowania, a do zadań Zespołu należą: 

zapobieganie powstawaniu klęsk żywiołowych i sytuacji kryzysowych, koordynowanie i prowadzenie 

akcji ratowniczych w sytuacjach wystąpienia zdarzeń, usuwanie skutków zdarzeń i odbudowa. 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA 

WYDATKI OGÓŁEM BIEŻĄCE MAJĄTKOWE 

309 670,25 99 670,25 210 000,00 

W 2019 roku na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową przeznaczono 309.670,25zł. 

Z budżetu Gminy Dobromierz przekazano 2.000,00zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem 

na nagrody dla funkcjonariuszy Posterunku Policji w Dobromierzu. Na bieżące funkcjonowanie 

Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Dobromierz przeznaczono 96.070,25zł, w tym remont 

remizy strażackiej 12.000,00zł (środki funduszu sołeckiego Gniewków), zakup umundurowania dla 

młodzieżowej drużyny strażackiej 1.124,00zł (środki funduszu sołeckiego Gniewków) oraz 

dofinansowanie OSP Roztoka 3.947,07zł (środki funduszu sołeckiego Roztoka). Przekazano również 

dotację celową dla OSP Dobromierz na dofinansowanie zakupów w ramach programu „Mały strażak” 

(600,00zł). Wydatki majątkowe w kwocie 210.000,00zł obejmowały: doposażenie Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Kłaczynie (10.000,00zł, środki funduszu sołeckiego Kłaczyna) oraz dotację celową dla OSP 

w Roztoce na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego (200.000,00zł). 

→ Nowy samochód dla OSP Roztoka    

23 maja 2019 roku na zaproszenie Wojewody Dolnośląskiego 

Pawła Hreniaka, Wójt Jerzy Ulbin wraz z prezesem OSP 

w Roztoce Danielem Szewczykiem, odebrali promesę na 

dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 

roztockiej straży pożarnej. Wniosek Gminy Dobromierz i OSP 

Roztoka został pozytywnie zaopiniowany przez Komendanta 

Głównego Państwowej Straży Pożarnej w ramach porozumienia 

Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Środowiska 

w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla 

środowiska. Łączna kwota dofinansowania pochodząca 

z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Gminy Dobromierz, Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej i środków ubezpieczeniowych to 760.000,00zł. 

→ Dotacja dla OSP Dobromierz    

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobromierzu w ramach programu "Mały Strażak" otrzymała 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu środki 

finansowe w kwocie 11.120,40zł na zakup kamery termowizyjnej, najaśnicy akumulatorowej i sorbentu. 

Udział finansowy ze strony OSP w Dobromierzu wyniósł 635,00 zł, a dofinansowanie z Gminy 

Dobromierz 600,00 zł. Zakupiony sprzęt będzie pomocny strażakom w codziennie pełnionej służbie 

i unowocześnił potencjał techniczny jednostki. 

→ Młodzież Zapobiega Pożarom – etap powiatowy    

W 2019 roku odbyły się powiatowe eliminacje 42. 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, które zostały 

zorganizowane w Gminnym Ośrodku Kultury, Sporu i Rekreacji 

w Dobromierzu. W turnieju wzięło udział 45 uczestników, zakwalifikowanych we wcześniejszych 

eliminacjach gminnych i miejskich. Uczestnicy musieli wykazywać się wiedzą z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej i pierwszej pomocy. 
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→ Szkolenie o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie - „Nie daj się wkręcić” 

Mieszkańcy gminy mogli skorzystać ze szkolenia organizowanego przez placówkę terenową KRUS 

w Świdnicy oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Świdnicy, którego głównym tematem 

było bezpieczeństwo pracy w rolnictwie oraz gospodarka wodno–ściekowa. Szkolenie odbyło się 

6 grudnia 2019 roku w świetlicy wiejskiej w Kłaczynie. 

3.8. GOSPODARKA MIESZKANIOWA  

Mieszkaniowe zasoby komunalne i wspólnotowe Gminy Dobromierz obejmowały w 2019 roku 61 

budynków o powierzchni 14.174,64 m2, w tym 162 mieszkania o powierzchni 7.566 m2 oraz 4 lokale 

socjalne o powierzchni 75 m2. Z 21 budynków będących w 100% zarządzie Gminy 9 było w dobrym 

stanie, a 6 wymagało remontów (4 budynki w średnim stanie, a 2 w złym). Średnia stawka czynszu 

komunalnego wynosiła 2,60 zł/m2/miesiąc, a czynszu socjalnego 1,30 zł/m2/miesiąc. Zaległości 

w opłatach za mieszkania wyniosły na koniec 2019 roku 249.773,93zł i dotyczyły 71 mieszkań. 

Ściągalność należności czynszowych obejmujących bieżące wpływy kształtowała się na poziomie 93%, 

natomiast zaległych 13%. W 2019 roku dokonano sprzedaży 2 mieszkań o powierzchni 99,44 m2 za 

łączną kwotę 14.190,00zł. Na remonty w zasobie mieszkaniowym wydatkowano 38.508,36zł. W 13 

lokalach wymieniono okna, w 4 stolarkę budowlaną, a w 1 instalację elektryczną. 

WYDATKI OGÓŁEM BIEŻĄCE MAJĄTKOWE 

376 649,10 376 649,10 0,00 

W 2019 roku na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem budynków komunalnych poniesiono 

wydatki rzędu 376.649,10zł, obejmujące m.in.: zakup materiałów budowlanych do remontów lokali 

komunalnych (22.605,90zł), remonty bieżące przeprowadzone w mieszkaniach komunalnych 

(38.508,36zł), ogłoszenia przetargowe, inwentaryzacje budynków, wyceny nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży, wywóz nieczystości z budynków komunalnych, usługi kominiarskie 

(117.584,72zł) oraz koszty zarządu i fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych (172.997,28zł). 

3.9. TRANSPORT I KOMUNIKACJA 

Przez obszar Gminy Dobromierz prowadzi około 36 km dróg gminnych, w których 93,4% posiada 

nawierzchnię ulepszoną bitumiczną i wszystkie są w stanie bardzo dobrym lub dobrym. Na terenie 

gminy zlokalizowanych jest 30 przystanków komunikacji publicznej, w tym 26 wyposażonych w wiaty. 

Tabela 29. Drogi gminne  w 2019 roku. 

Lp. Nazwa 
Długość 

[km] 
Lp. Stan techniczny  

Długość [km] 

1. Nawierzchnia ulepszona: 27,45 1. bardzo dobry 25,93 

2. bitumiczna 25,65 2. dobry 16,27 

3. kostka 1,8 3. zadowalający 0,0 

4. Nawierzchnia gruntowa: 8,5 4. zły 0,0 

5. wzmocniona żwirem, żużlem itp. 0,0 5. bardzo zły 0,0 

6. naturalna (z gruntu rodzimego) 8,5    

 

WYDATKI OGÓŁEM BIEŻĄCE MAJĄTKOWE 

1 084 594,81 403 714,67 680 880,14 
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Na transport w 2019 roku przeznaczono ogółem 1.084.594,81zł, 

z których blisko 63% stanowiły wydatki inwestycyjne. Wydatki 

bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych wyniosły 

393.581,80zł i obejmowały zakup kruszywa, piasku, znaków 

drogowych, materiałów oraz bieżące remonty dróg gminnych, 

w tym:  

→ remont ulicy Świdnickiej w Dobromierzu (0,36 km)5 - 

278.760,64zł, z czego 167.256,38zł stanowiły środki otrzymane 

z Funduszu Dróg Samorządowych, 

→ remont drogi (Dzierzków od budynku nr 37 do budynku nr 20), 

→ naprawa wejścia na most przy budynku nr 20 (Dzierzków), 

→ wykonanie podjazdu na drodze gminnej (działka nr 164 

w Jaskulinie), 

→ remont dróg dojazdowych do pól (Roztoka). 

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 680.880,14zł 

zrealizowano następujące inwestycje: 

→ przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

w Pietrzykowie – z nawierzchni utwardzonej na nawierzchnię 

asfaltową (0,34 km)6 - 281.355,11zł, w tym dotacja celowa 

w kwocie 87.444,00zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego,  

→ modernizacja nawierzchni przy ul. Spacerowej w Roztoce - 

wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 3,5 

m, pobocza utwardzonego 0,75 m (0,19 km) - 42.966,37zł,  

→ wykup gruntu pod budowę drogi dojazdowej w miejscowości 

Szymanów - 14.000,00zł, 

→ budowa chodnika przy ul. Świdnickiej w Dobromierzu - 

262.852,66zł zł, 

→ przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 34 km5+234, dz. nr 208 

na działkę nr 136 obr. Jaskulin - 52.894,08zł, w tym środki 

przekazane przez Nadleśnictwo Jawor 50.000,00zł, 

→ przebudowa nawierzchni ul. Krótkiej w Dobromierzu - 

sfrezowanie istniejącej warstwy, położenie nowej (0,11 km)7 - 26.811,92zł. 

W wyniku starań Wójta Jerzego Ulbina i Radnego Michała Sadowskiego, Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad, Rejon Wałbrzyski, wykonała przejście dla pieszych w Bronówku, na drodze 

krajowej nr 5. Podjęte działania z pewnością będą miały istotny wpływ na poprawę stanu 

bezpieczeństwa na tym odcinku drogi.  

3.10. PLANOWANIE PRZESTRZENNE  

Na obszarze gminy Dobromierz kierunki rozwoju przestrzennego określa dokument Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz. W 2019 roku 

obszar całej gminy objęty był miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (8 646 ha).  

 
5 Remont drogi gminnej 112339D o długości 365,80 m oraz drogi gminnej 112341D o długości 315,12 m, działka numer 213/1, 
obręb Dobromierz, ul. Świdnicka. W ramach prac budowlanych zostało wykonane frezowanie i rozebranie istniejących 
nawierzchni, wykonanie warstw wiążącej oraz ścieralnej z betonu asfaltowego (4035,20 m2), a także wykonanie nawierzchni 
pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (956,50 m2). 
6 Wykonano jezdnię o nawierzchni utwardzonej o szerokości 3,00 m oraz pobocza utwardzone o szerokości 0,75 m na odcinku 
o łącznej długości 347,33 m. 
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Tabela 30. Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Obręb  Numer uchwały  Obręb  Numer uchwały  

Gmina Dobromierz 

z  wyłączeniem wsi Szymanów  

  VIII/44/03,  
  XXIV/138/12  

  Dzierzków    XLIII/274/14  

  Gniewków    XLVI/276/14  

  XIV/94/16 + sprostowanie   

  XXXIV/204/17 

  XXXIV/205/17  

  Borów    XLIII/246/14  

  Bronów    XXVI/159/17  

  XLIV/272/18  

  VIII/55/19  

  Jaskulin    XXXVI/198/13  

  XIII/92/15  

  XLIV/278/18  

  Czernica    XXV/151/16    

  XLIV/273/18  

  Jugowa    XLVIII/298/18 

  Pietrzyków    XLVIII/299/18  

  Dobromierz    XXXVIII/211/13  

  XXVI/157/17  

  XIII/91/15  

  XX/132/16  

  XLIV/274/18  

  XLIV/275/18  

  Roztoka    XXVI/158/17  

  IV/31/19  

  Szymanów    XXX/186/17  

  XLIV/276/18  

  

  

Tabela 31. Działania w zakresie planowania  przestrzennego zrealizowane w 2019 roku. 

Lp. Nazwa Opis 

1. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obrębu 
Roztoka dla części 1A 

Umożliwienie realizacji zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej 
dla wybranego terenu 

2. 
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu w obrębie Pietrzyków. 

Opracowanie ma na celu zmianę 
wskaźników zabudowy w celu umożliwienia 
realizacji inwestycji na terenie przy 
zabytkowym obiekcie w Pietrzykowie 

3. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego 

Zmiana zagospodarowania przestrzennego 
dla wybranych terenów 

4. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie 
wsi Bronów 

Umożliwienie realizacji zabudowy 
zagrodowej dla wybranych terenów 

5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienie 
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu w obrębie Pietrzyków 

Zmiana obszaru opracowania zmiany mpzp, 
w celu włączenia do opracowania drogi 
wewnętrznej 

W 2019 roku w ramach działalności usługowej wydatkowano 6.212,70zł na wynagrodzenia i pochodne 

dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno–Architektonicznej, zakup map 137,60zł i 15.478,40zł na 

zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jugowa i Pietrzyków oraz 

ogłoszenia prasowe. Natomiast na podziały nieruchomości, wypisy i wyrysy działek przeznaczona 

została kwota 2.134,50zł . 

3.11. REWITALIZACJA 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Dobromierz na lata 2016-2020 

Głównym celem Programu rewitalizacji jest poprawa warunków rozwoju, spójności i ożywienie 

obszarów zdegradowanych w wymiarze przestrzennym, społecznym, kulturowym i gospodarczym oraz 

kreowanie ich pozytywnego wizerunku. Zgodnie z wizją obszar objęty Lokalnym Programem 

Rewitalizacji dla Gminy Dobromierz po przeprowadzeniu procesów i wdrożeniu przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych powinien stać się obszarem, który został uzdrowiony i ożywiony społecznie, 

gospodarczo, kulturowo, jak i przestrzennie, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju 

i walorów środowiskowych.  

https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/prawo_lokalne/zagospodarowanie_przestrzenne/rejestry_planow_miejscowych/dobromierz_b-szymanow_44-03.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/prawo_lokalne/zagospodarowanie_przestrzenne/rejestry_planow_miejscowych/dobromierz_b-szymanow_138-12.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/prawo_lokalne/zagospodarowanie_przestrzenne/rejestry_planow_miejscowych/dzierzkow_274-14.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/prawo_lokalne/zagospodarowanie_przestrzenne/rejestry_planow_miejscowych/gniewkow_276-14.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/prawo_lokalne/zagospodarowanie_przestrzenne/rejestry_planow_miejscowych/gniewkow_94-16.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/prawo_lokalne/zagospodarowanie_przestrzenne/rejestry_planow_miejscowych/gniewkow_sprostowanie.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2017/07/uchwala_34_204_17.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2017/07/uchwala_34_205_17.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/prawo_lokalne/zagospodarowanie_przestrzenne/rejestry_planow_miejscowych/borow_246-14.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/prawo_lokalne/zagospodarowanie_przestrzenne/rejestry_planow_miejscowych/bronow_159-17.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/prawo_lokalne/zagospodarowanie_przestrzenne/rejestry_planow_miejscowych/2018/XLIV_272_18.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/prawo_lokalne/zagospodarowanie_przestrzenne/rejestry_planow_miejscowych/2019/bronow_55-19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/prawo_lokalne/zagospodarowanie_przestrzenne/rejestry_planow_miejscowych/jaskulin_198-13.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/prawo_lokalne/zagospodarowanie_przestrzenne/rejestry_planow_miejscowych/jaskulin_92-15.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/prawo_lokalne/zagospodarowanie_przestrzenne/rejestry_planow_miejscowych/2018/XLIV_278_18.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/prawo_lokalne/zagospodarowanie_przestrzenne/rejestry_planow_miejscowych/czernica_151-16.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/prawo_lokalne/zagospodarowanie_przestrzenne/rejestry_planow_miejscowych/2018/XLIV_273_18.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/prawo_lokalne/zagospodarowanie_przestrzenne/rejestry_planow_miejscowych/2018/XLVIII_298_18.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/prawo_lokalne/zagospodarowanie_przestrzenne/rejestry_planow_miejscowych/2018/XLVIII_299_18.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/prawo_lokalne/zagospodarowanie_przestrzenne/rejestry_planow_miejscowych/dobromierz_211-13.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/prawo_lokalne/zagospodarowanie_przestrzenne/rejestry_planow_miejscowych/dobromierz_157-16.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/prawo_lokalne/zagospodarowanie_przestrzenne/rejestry_planow_miejscowych/dobromierz_91-15.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/prawo_lokalne/zagospodarowanie_przestrzenne/rejestry_planow_miejscowych/dobromierz_132-16.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/prawo_lokalne/zagospodarowanie_przestrzenne/rejestry_planow_miejscowych/2018/XLIV_274_18.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/prawo_lokalne/zagospodarowanie_przestrzenne/rejestry_planow_miejscowych/2018/XLIV_275_18.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/prawo_lokalne/zagospodarowanie_przestrzenne/rejestry_planow_miejscowych/roztoka_158-17.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/prawo_lokalne/zagospodarowanie_przestrzenne/rejestry_planow_miejscowych/2019/IV_31_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/prawo_lokalne/zagospodarowanie_przestrzenne/rejestry_planow_miejscowych/szymanow_186-17.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/prawo_lokalne/zagospodarowanie_przestrzenne/rejestry_planow_miejscowych/2018/XLIV_276_18.pdf
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Tabela 32. Informacja nt. realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobromierz na lata 2016-2020 
w 2019 roku. 

Lp. Cele szczegółowe / pośrednie Realizacja 2019 

I. Poprawa warunków zamieszkania w obszarze rewitalizowanym, w tym stanu technicznego budynków, estetyki 
ich otoczenia.  

 1. Stworzenie reprezentacyjnej przestrzeni publicznej przy świetlicy 
wiejskiej w Gniewkowie na cele kulturalne i rekreacyjne.  

Brak realizacji w 2019 roku 

2. Zagospodarowanie terenu przy zachodniej stronie rynku wzdłuż ulic: 
Zielonej, Św. Piotra i Pawła, Kościelnej, Plac Wolności.  

Brak realizacji w 2019 roku 

3. Odnowa zabytkowego budynku kościoła p.w. św. Barbary 
w Gniewkowie w celu zachowania dziedzictwa kulturowego.  

20 tys. zł zostało przeznaczone na 
sfinansowanie prac remontowych 
elewacji kościoła pw. św. Barbary 
w Gniewkowie - etap II. 

4. Zagospodarowanie terenu przy kościele p.w. św. Stanisława Biskupa  

i Męczennika i przy zamku poprzez oczyszczenie stawu wraz 
z rewitalizacją przyległej do niego przestrzeni.  

Zadanie zrealizowane w 2018 roku. 

5. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Roztoce wraz 
z zagospodarowaniem przyległego do nich terenu.  

Brak realizacji w 2019 roku 

6. Zagospodarowanie zdegradowanego placu przy kompleksie 
basenów i SP w Dobromierzu. 

Brak realizacji w 2019 roku 

II. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, 
Poprawa jakości przestrzeni publicznych umożliwiających integrację mieszkańców i umocnienie spójności 
społecznej.  

 1. Zagospodarowanie terenu przy zachodniej stronie rynku wzdłuż ulic: 
Zielonej, Św. Piotra i Pawła, Kościelnej, Plac Wolności. 

Brak realizacji w 2019 roku 

2. Zagospodarowanie zdegradowanego placu przy kompleksie 
basenów i SP w Dobromierzu. 

Brak realizacji w 2019 roku 

III. Wprowadzanie nowych funkcji pozwalających na ożywienie społeczne i gospodarcze, w tym: rozwój 
działalności kulturalnej, edukacyjnej, społecznej, opiekuńczej, integracyjnej, turystycznej i wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości 

 1. Stworzenie reprezentacyjnej przestrzeni publicznej przy świetlicy 
wiejskiej w Gniewkowie na cele kulturalne i rekreacyjne.  

Brak realizacji w 2019 roku 

2. Zagospodarowanie terenu przy kościele p.w. św. Stanisława Biskupa  

i Męczennika i przy zamku poprzez oczyszczenie stawu wraz 
z rewitalizacją przyległej do niego przestrzeni.  

Zadanie zrealizowane w 2018 roku. 

3. Utworzenie publicznej przestrzeni kulturalno-rekreacyjnej terenu 
przy parku w Dobromierzu.  

Zadanie zrealizowane 
w poprzednich latach. 

4. Zagospodarowanie terenu przy zachodniej stronie rynku wzdłuż ulic: 
Zielonej, Św. Piotra i Pawła, Kościelnej, Plac Wolności. 

Nie dotyczy. 

5. Odnowa zabytkowego budynku kościoła p.w. św. Barbary 
w Gniewkowie w celu zachowania dziedzictwa kulturowego.  

20 tys. zł zostało przeznaczone na 
sfinansowanie prac remontowych 
elewacji kościoła pw. św. Barbary 
w Gniewkowie - etap II. 

6. Zagospodarowanie zdegradowanego placu przy kompleksie 
basenów i SP  w Dobromierzu. 

Brak realizacji w 2019 roku 

IV. Poprawa jakości życia mieszkańców, wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem poprzez aktywną 
integrację, uczestnictwo w kulturze i rekreacji, aktywizację obywatelską i wolontariat, poprawę zatrudnienia i 
zmniejszenie poziomu przestępczości 

V. 1. Stworzenie reprezentacyjnej przestrzeni publicznej przy świetlicy 
wiejskiej w Gniewkowie na cele kulturalne i rekreacyjne.  

Brak realizacji w 2019 roku 

2. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców wsi Borów poprzez 
budowę chodnika od budynku nr 3 w kierunku centrum wsi.  

Brak realizacji w 2019 roku 

3. Zagospodarowanie terenu przy kościele p.w. św. Stanisława Biskupa  

i Męczennika i przy zamku poprzez oczyszczenie stawu wraz 
z rewitalizacją przyległej do niego przestrzeni.  

Zadanie zrealizowane w 2018 roku. 

4. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zamontowanie 
monitoringu w centrum Roztoki wraz z modernizacją przystanków.  

Brak realizacji w 2019 roku 

5. Utworzenie publicznej przestrzeni kulturalno-rekreacyjnej terenu 
przy parku w Dobromierzu.  

Zadanie zrealizowane 
w poprzednich latach. 

6. Zagospodarowanie terenu przy zachodniej stronie rynku wzdłuż ulic: 
Zielonej, Św. Piotra i Pawła, Kościelnej, Plac Wolności.  

Brak realizacji w 2019 roku 
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Lp. Cele szczegółowe / pośrednie Realizacja 2019 

7. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zamontowanie 
monitoringu w centrum Dobromierza.  

Na budynku Urzędu Gminy 
Dobromierz zamontowano nowe 
kamery, kamery pojawiły się 
również na parkingu przy kościele 
w Dobromierzu. 

8. Odnowa zabytkowego budynku kościoła p.w. św. Barbary 
w Gniewkowie w celu zachowania dziedzictwa kulturowego.  

20 tys. zł zostało przeznaczone na 
sfinansowanie prac remontowych 
elewacji kościoła pw. św. Barbary 
w Gniewkowie - etap II. 

9. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Roztoce wraz 
z zagospodarowaniem przyległego do nich terenu.  

Brak realizacji w 2019 roku 

10. Zagospodarowanie zdegradowanego placu przy kompleksie 
basenów i SP w Dobromierzu.  

Brak realizacji w 2019 roku 

11. Warsztaty dla bezrobotnych i osób z problemami alkoholowymi. Brak realizacji w 2019 roku 

Ochrona przed czynnikami szkodliwymi i zanieczyszczeniem środowiska poprzez rozwój infrastruktury 
technicznej, termomodernizację obiektów, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz rewaloryzację i 
utworzenie zielonych przestrzeni publicznych 

1. Zagospodarowanie terenu przy zachodniej stronie rynku wzdłuż ulic: 
Zielonej, Św. Piotra i Pawła, Kościelnej, Plac Wolności.  

Brak realizacji w 2019 roku 

2. Odnowa zabytkowego budynku kościoła p.w. św. Barbary 
w Gniewkowie w celu zachowania dziedzictwa kulturowego.  

20 tys. zł zostało przeznaczone na 
sfinansowanie prac remontowych 
elewacji kościoła pw. św. Barbary 
w Gniewkowie - etap II. 

3. Zagospodarowanie terenu przy kościele p.w. św. Stanisława Biskupa  

i Męczennika i przy zamku poprzez oczyszczenie stawu wraz 
z rewitalizacją przyległej do niego przestrzeni.  

Zadanie zrealizowane w 2018 roku. 

4. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Roztoce wraz 
z zagospodarowaniem przyległego do nich terenu. 

Brak realizacji w 2019 roku 

VI. Kreowanie pozytywnego wizerunku obszarów rewitalizowanych.  

 1. Stworzenie reprezentacyjnej przestrzeni publicznej przy świetlicy 
wiejskiej w Gniewkowie na cele kulturalne i rekreacyjne.  

Brak realizacji w 2019 roku 

2. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców wsi Borów poprzez 
budowę chodnika od budynku nr 3 w kierunku centrum wsi.  

Brak realizacji w 2019 roku 

3. Zagospodarowanie terenu przy kościele p.w. św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika i przy zamku poprzez oczyszczenie stawu wraz z 
rewitalizacją przyległej do niego przestrzeni.  

Zadanie zrealizowane w 2018 roku. 

4. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zamontowanie 
monitoringu w centrum Roztoki wraz z modernizacją przystanków.   

Brak realizacji w 2019 roku 

5. Utworzenie publicznej przestrzeni kulturalno–rekreacyjnej terenu 
przy parku w Dobromierzu. 

Zadanie zrealizowane 
w poprzednich latach. 

6. Zagospodarowanie terenu przy zachodniej stronie rynku wzdłuż ulic: 
Zielonej, Św. Piotra i Pawła, Kościelnej, Plac Wolności.  

Brak realizacji w 2019 roku 

7. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zamontowanie 
monitoringu w centrum Dobromierza.  

Na budynku Urzędu Gminy 
Dobromierz zamontowano nowe 
kamery, kamery pojawiły się 
również na parkingu przy kościele 
w Dobromierzu. 

8. Odnowa zabytkowego budynku kościoła p.w. św. Barbary 
w Gniewkowie w celu zachowania dziedzictwa kulturowego.  

20 tys. zł zostało przeznaczone na 
sfinansowanie prac remontowych 
elewacji kościoła pw. św. Barbary 
w Gniewkowie - etap II. 

9. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Roztoce wraz 
z zagospodarowaniem przyległego do nich terenu.  

Brak realizacji w 2019 roku 

10. Zagospodarowanie zdegradowanego placu przy kompleksie 
basenów i SP w Dobromierzu. 

Brak realizacji w 2019 roku 

→ Odnowa gniewkowskiej wsi      

Aktywnie działająca w Gniewkowie Grupa Odnowy Wsi pozyskała środki finansowe na realizację 

przedsięwzięć promujących ideę odnowy wsi dolnośląskiej. Dzięki funduszom pochodzącym 
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z budżetu województwa dolnośląskiego w ramach projektu zorganizowano warsztaty pszczelarskie, 

zakupiono namiot dla sołectwa oraz zagospodarowano przestrzeń publiczną poprzez nasadzenie lip. 

Wspólne działania aktywnych mieszkańców wsi pozwoliły na jej promocję, poprawę estetyki 

i wizerunku, a także integrację grup wiekowych zarówno dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych. 

Istotnym celem tego przedsięwzięcia było pokazanie, że wspólna inicjatywa możne w istotny sposób 

wpłynąć na rozwój wsi.  

3.12. WSPÓŁPRACA WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA 

Współpraca wewnętrzna. W 2019 roku na terenie Gminy Dobromierz działalność prowadziły m.in. 

takie organizacje pozarządowe jak: Ludowy Klub Sportowy "Płomień" Dobromierz, Ludowy Klub 

Sportowy "Nysa" Kłaczyna, Ludowy Klub Sportowy "Granit" Roztoka, Uczniowski Klub Sportowy 

Bieganie.pl - ZS Roztoka, Uczniowski Klub Sportowy "Iskra" Dobromierz, Stowarzyszenie "Aktywni 

Borów-Dzierzków", Klub sportowy Dobrovolley Dobromierz, Ochotnicza Staż Pożarna w Dobromierzu, 

Ochotnicza Straż Pożarna w Gniewkowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Roztoce oraz Ochotnicza Straż 

Pożarna w Kłaczynie. 

Program Współpracy Gminy Dobromierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok 

Program określa zasady, zakres i formy współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego i jest wyrazem aktywnej i otwartej polityki Gminy wobec tych organizacji. Wyznacza on 

podstawowe kierunki działania w takich dziedzinach jak: szerzenie oświaty, promocja Gminy, ochrona 

zdrowia, działalność kulturalna i społeczna, sport czy edukacja ekologiczna. Celem głównym 

Programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez 

budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi. Służyć temu 

może wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych.  

Finansowe formy współpracy samorządu gminnego z organizacjami pożytku publicznego w 2019 roku 

obejmowały otwarte konkursy ofert oraz konkursy w trybie 19a ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Z organizacjami: LKS Nysa Kłaczyna, LKS Granit Roztoka, LKS Płomień 

Dobromierz, UKS bieganie.pl i DobroVolley podpisane zostały umowy na realizację zadań dot. 

popularyzacji kultury fizycznej i sportu na łączną kwotę 134.056,58zł: LKS Kłaczyna 52.650,00zł, LKS 

Roztoka 57.906,58zł, LKS Dobromierz 13.500,00zł, UKS Bieganie 4.950,00zł, Klub DobroVolley 

5.050,00zł. 

Tabela 33. Realizacja Programu Współpracy Gminy Dobromierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. 

Lp. Rodzaj działania Realizacja 2019 

1. 
liczba skonsultowanych z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej działalności tych organizacji 
1 

2. liczba złożonych ofert przez podmioty uczestniczące w realizacji programu 9 

3. liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania programowe 5 

4. 
liczba zleconych zadań i wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu 

gminy na ich realizację 
9 

5. 
wielkość finansowych i poza finansowych środków zaangażowanych przez 

podmioty realizujące zlecone zadania programowe 
134 056,58 

6. liczba inicjatyw publicznych podjętych przez organizacje pozarządowe 0 

7. liczba odbiorców uczestniczących w zrealizowanych zadaniach programowych 5 000 
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Współpraca zewnętrzna. Gmina współpracuje z sąsiadującymi samorządami w ramach Aglomeracji 

Wałbrzyskiej i Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020. Gmina podejmuje 

również współpracę z samorządami subregionu wałbrzyskiego i  jeleniogórskiego w ramach realizacji 

Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej 

„Strategią Rozwoju Sudety 2030”. Gmina Dobromierz jest również członkiem Lokalnej Grupy Działania 

„Szlakiem Granitu” i Związku Gmin Wiejskich RP. 

→ Obrady Komitetu Sterującego ZIT AW w Dobromierzu 

W dniu 4 lutego 2019 roku w Dobromierzu, na zaproszenie Wójta 

Jerzego Ulbina, spotkali się liderzy i przedstawiciele samorządów 

wchodzących w skład Aglomeracji Wałbrzyskiej. Posiedzenie, któremu 

przewodniczył lider AW dr Roman Szełemej, odbyło się w sali 

widowiskowej dobromierskiego ośrodka kultury. Poseł na Sejm RP Ireneusz Zyska wystąpił 

z prezentacją, w ramach której przedstawił koncepcję budowy w nowym korytarzu autostrady A4 bis 

oraz drogi ekspresowej S35. Uczestnicy spotkania zapoznali się również z planami w zakresie 

rozbudowy dróg na Dolnym Śląsku, opracowanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 

i Autostrad Oddział we Wrocławiu oraz poznali wariantowe koncepcje budowy łącznika drogowego 

z Aglomeracji Wałbrzyskiej do S3 oraz przebiegu drogi S8 z Wrocławia do Kłodzka, które przedstawił 

dr Maciej Zathey - dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego. Dyrektor Instytucji Pośredniczącej 

Aglomeracji Wałbrzyskiej - Bożena Dróżdż przedstawiła sprawozdanie z realizacji Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w 2018 roku oraz informację nt. wydatków 

planowanych do realizacji w 2019 roku. Gmina Dobromierz wspólnie z gminami z terenu Aglomeracji 

Wałbrzyskiej przystąpiła do przygotowania wspólnego wniosku o dotację ze środków Unii Europejskiej 

na wymianę kotłów opalanych paliwem stałym (np. koks, węgiel, ekogroszek) na bardziej przyjazne 

środowisku źródła ciepła. 

→ Spotkanie Sygnatariuszy Deklaracji Sudeckiej    

9 kwietnia 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu 

i Rekreacji w Dobromierzu odbyło się Walne Zgromadzenie 

Sygnatariuszy Deklaracji Sudeckiej i Porozumienia Sudety 2030. 

Celem działań podejmowanych przez samorządowców jest m.in. 

zwiększenie intensywności wsparcia funduszy europejskich 

w kolejnej perspektywie finansowej dla południa Dolnego Śląska. 

Na spotkaniu przedstawiono sprawozdanie z inicjatyw podejmowanych w okresie od ostatniego 

posiedzenia walnego zgromadzenia oraz określono najważniejsze zadania i cele jakie sygnatariusze 

Deklaracji Sudeckiej stawiają sobie w bieżącym roku kalendarzowym. Podczas spotkania dyskutowano 

również na temat Kongresu Małych i Średnich Miast "Europa małych ojczyzn".  

3.13. ADMINISTRACJA I PROMOCJA 

WYDATKI OGÓŁEM BIEŻĄCE MAJĄTKOWE 

3 672 814,13 3 643 333,70 29 480,43 

W 2019 roku na administrację publiczną wydatkowano 3.672.814,13zł. Na wydatki związane 

z funkcjonowaniem Rady Gminy Dobromierz przeznaczono 172.149,75zł. Działalność Urzędu Gminy 

obejmowała wydatki bieżące w kwocie 3.134.060,20zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 29.480,43zł  

przeznaczone na przebudowę zaplecza sanitarnego w budynku UG Dobromierz, w ramach której  

wybudowano 2 oddzielne sanitariaty na II piętrze budynku. Na działania promujące Gminę 

Dobromierz - reportaże filmowe, ogłoszenia, plakaty, materiały i gadżety - wydatkowano 55.720,97zł. 
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Ponadto poniesiono wydatki na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej 

w kwocie 17.865,98zł oraz na wypłaty diet dla sołtysów, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla 

inkasentów za pobór podatków oraz opłat komorniczych, składek członkowskich i zakupu materiałów 

wydatkowano 82.076,03zł.    

Działalność administracyjna Urzędu Gminy w 2019 roku: 

Tabela 34. Gospodarka przestrzenna i infrastruktura w 2019 roku. 

Lp. Rodzaj Realizacja 2019 

1. decyzje o warunkach zabudowy 0 

2. decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 0 

3. opinie urbanistyczne 0 

4. opinie na temat wstępnych projektów podziału nieruchomości 15 

5. nadzór nad realizacją planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego 0 

6. decyzje na zjazd z drogi gminnej 4 

7. decyzje o umieszczeniu urządzeń w pasie drogowym 29 

8. decyzje w sprawie zajęcia pasa drogowego 11 

9. uzgodnienia zjazdów 1 

10. postępowania przetargowe 10 

Tabela 35. Gospodarka nieruchomościami w 2019 roku. 

Lp. Rodzaj działalności Realizacja 2019 

  sprzedaż 9 

  działki budowlane 4 

1. działki na poprawę zagospodarowania  1 

  lokale mieszkalne 2 

  działki rolne 2 

2. łącznie sprzedaż gruntów 9 

3. nabycie gruntów na cele publiczne 1 

4. nabycie nieruchomości przez Gminę 1 

5. ilość gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste 0 

6. decyzje podziałowe 19 

7. aktualizacja bazy użytkowników wieczystych 1 

8. zaświadczenia o nadaniu numeru budynku 23 

9. postępowania przetargowe i rokowania 12 

10. zezwolenia na czasowe zajęcie terenu 11 

11. zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury 29   

12. zarządzenia o rezygnacji z prawa pierwokupu 0   

13. zlecone wyceny 14   

14. ustalenie służebności przejazdu i przechodu 0 

15. zlecone czynności geodezyjne, podziały, okazania granic  15 

16. zlecone wypisy i wyrysy 30 

17. ogłoszenia do prasy 20 

18. regulacja stanu prawnego w księgach wieczystych 3 

Tabela 36. Rolnictwo i ochrona środowiska w 2019 roku. 

Lp. Rodzaj działalności Realizacja 2019 

1. umowy na dzierżawę gruntów rolnych i innych 65 

2. postępowania ws. decyzji środowiskowych  1 

3. postępowanie ws. sprzedaży drewna 0 

4. postępowanie ws. ustanowienia pomników przyrody nieożywionej 0 

5. postępowania ws. wydania decyzji na usunięcie drzew lub zgłoszenia 32 

6. kontrole w terenie 32 
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Lp. Rodzaj działalności Realizacja 2019 

7. szacowanie szkód łowieckich 0 

8. postępowania ws. decyzji zezwolenia na działalność w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych 

1 

9. postępowania w/s decyzji zezwolenia na działalność w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych 

2 

10. aktualizacja bazy azbestowej 1 

11. sprawozdania - ochrona przyrody, ochrona środowiska, odpady 11 

12. oświadczenia dla rolników o posiadanych użytkach rolnych 0 

13. zatwierdzenia projektów prac hydrologicznych, geologicznych 0 

14. aktualizacja, kontrola i wpisy do rejestru przydomowych oczyszczalni ścieków 3 

15. postępowania wodno-prawne (współpraca z Wodami Polskimi) 4  

 Tabela 37. Sprawy obywatelskie w 2019 roku. 

Lp. Rodzaj działalności Realizacja 2019 

1. REJESTRACJA  STANU  CYWILNEGO  

2. Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony) (tryb zwykły i tryb 

szczególny) 
60 

3. Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego 0 

4. Czynności materialno-techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie skutkujące 

sporządzeniem aktu stanu cywilnego 
5 

5. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych, na drukach  

wielojęzycznych) 
425 

6. Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń  23 

7. Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego 50 

8. Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego 96 

9. Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego 240 

10. Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk 1 

11. EWIDENCJA  LUDNOŚCI  

12. Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt (czasowy, stały, zgłoszenia 

powrotu z pobytu czasowego) 
152 

13. Usuwanie niezgodności 11 

14. Decyzje w sprawach meldunkowych 0 

15. Nadanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL 31 

16. Udostępnianie danych (EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE)  

17. Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców (RM) oraz rejestru zamieszkania 

cudzoziemców (RZC) oraz Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz 

dokumentacji związanej z dowodami osobistymi 

26 

18. Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek 

dotyczy, z rejestru mieszkańców  (RM) oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców (RZC) 

oraz wydawanie zaświadczeń z RDO zawierających pełny wykaz danych osoby, której 

wniosek dotyczy  

216 

19. Wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych oraz wydawanie 

decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych z RDO 
0 

20. DOWODY  OSOBISTE  

21. Wydawanie dowodów osobistych (propozycja zmiany nazwy) 389 

22. Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego 54 

23. Wydawanie decyzji w sprawach dowodów osobistych 0 

24. Unieważnianie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO) w tym  

(zmiana danych, reklamacja, przekazany przez osobę trzecią ) 
362 
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ZAŁĄCZNIKI  

ZAŁĄCZNIK 1. Realizacja Uchwał Rady Gminy Dobromierz 

Lp. Lp. Nr Uchwały Z dnia W sprawie Realizacja 2019 

STYCZEŃ 2019 

1. 1. IV/25/19 25.01.2019 zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy 

stałych Komisji Rady na 2019 rok 

Wykonana 

2. 2.  IV/26/19 25.01.2019 przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej 

i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 

2030” 

Realizacja w toku 

3. 3.  IV/27/19 25.01.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 

z opłat i trybu ich pobierania 

Wykonana 

4. 4.  IV/28/19 25.01.2019 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie 

świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób 

objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole 

i w domu” na lata 2019–2023 

Wykonana 

5. 5.  IV/29/19 25.01.2019 określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej 

udzielone w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym 

programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 

Wykonana 

6. 6.  IV/30/19 25.01.2019 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Gminy Dobromierz na 2019 rok 

Wykonana 

7. 7.  IV/31/19 25.01.2019 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obrębu Roztoka dla części 1A 

Wykonana 

8. 8.  IV/32/19 25.01.2019 nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa-Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa do zasobu Gminy Dobromierz działki nr 149/8 

o pow. 0,30 ha, położonej w obrębie wsi Pietrzyków 

Wykonana 

9. 9.  IV/33/19 25.01.2019 nieodpłatnego przeniesienia na mienie Gminy Dobromierz prawa 

użytkowania wieczystego udziałów w działce nr 675/8 o pow. 0,2247 

ha, położonej w Roztoce 

Wykonana 

10. 10.  IV/34/19 25.01.2019 zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019 Wykonana 

11. 11.  IV/35/19 25.01.2019 ustalenia diet dla radnych i sołtysów Gminy Dobromierz Wykonana 

12. 12.  IV/36/19 25.01.2019 wskazania osób właściwych do wykonania czynności z zakresu 

ustalenia warunków podróży służbowych Przewodniczącego Rady 

Gminy Dobromierz 

Wykonana 

13. 13.  IV/37/19 25.01.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji 

kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 

w Dobromierzu i nadania jej statutu 

Wykonana 

LUTY 2019 

Lp. Lp. Nr Uchwały Z dnia W sprawie Realizacja 2019 

14. 1. V/38/19 19.02.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz 

Wykonana 

https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/01/uchwala_04_025_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/01/uchwala_04_026_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/01/uchwala_04_027_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/01/uchwala_04_028_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/01/uchwala_04_029_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/01/uchwala_04_030_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/01/uchwala_04_031_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/01/uchwala_04_032_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/01/uchwala_04_033_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/01/uchwala_04_034_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/01/uchwala_04_035_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/01/uchwala_04_036_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/01/uchwala_04_037_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/02/uchwala_05_038_19.pdf
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szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 

z opłat i trybu ich pobierania 

15. 2. V/39/19 19.02.2019 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobromierz 

w roku 2019 

Wykonana 

16. 3. V/40/19 19.02.2019 nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa-Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa do zasobu Gminy Dobromierz działki nr 149/8 

o pow. 0,03 ha, położonej w obrębie wsi Pietrzyków 

Wykonana 

17. 4. V/41/19 19.02.2019 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Pietrzyków 
Realizacja w toku 

18. 5. V/42/19 19.02.2019 zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019 Wykonana 

19. 6. V/43/19 19.02.2019 zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz Wykonana 

20. 7. V/44/19 19.02.2019 inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Wykonana 

21. 8. V/45/19 19.02.2019 wprowadzenia opłaty targowej Wykonana 

MARZEC 2019 

Lp. Lp. Nr Uchwały Z dnia W sprawie Realizacja 2019 

22. 1. VI/46/19 26.03.2019 zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019 Wykonana 

23. 2. VI/47/19 26.03.2019 przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie 

kosztów budowy podłączeń kanalizacyjnych na terenie objętym 

inwestycją pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji 

Gniewków, gmina Dobromierz – przyłącza kanalizacyjne” 

Wykonana 

24. 3. VI/48/19 26.03.2019 wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do 

realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła 

w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin 

Aglomeracji Wałbrzyskiej” 

Wykonana 

25. 4. VI/49/19 26.03.2019 wykupu działki nr 357/1 o pow. 0,0661ha, położonej w Szymanowie Wykonana 

26. 5. VI/50/19 26.03.2019 przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku 

Wykonana 

27. 6. VI/51/19 26.03.2019 przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku 

Wykonana 

KWIECIEŃ 2019 

Lp. Lp. Nr Uchwały Z dnia W sprawie Realizacja 2019 

28. 1. VII/52/19 16.04.2019 ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Dobromierz oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r. 

Wykonana 

29. 2. VII/53/19 16.04.2019 zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019 Wykonana 

MAJ 2019 

Lp. Lp. Nr Uchwały Z dnia W sprawie Realizacja 2019 

30. 1. VIII/54/19 28.05.2019 uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz" 

Wykonana 

31. 2. VIII/55/19 28.05.2019 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów w obrębie wsi Bronów 

Wykonana 

32. 3. VIII/56/19 28.05.2019 ustalenia „Regulaminu wykonywania i finansowania przedsięwzięcia 

polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu 

gminy Dobromierz” 

Wykonana 

33. 4. VIII/57/19 28.05.2019 uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

na terenie Gminy Dobromierz 

Wykonana 

34. 5. VIII/58/19 28.05.2019 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dopłaty do ceny za 

odbiór ścieków odprowadzanych z terenu gminy Dobromierz 

poprzez sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków 

Wykonana 

35. 6. VIII/59/19 28.05.2019 zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019 Wykonana 

36. 7. VIII/60/19 28.05.2019 nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobromierz Wykonana 

37. 8. VIII/61/19 28.05.2019 wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego  Wykonana 

CZERWIEC 2019 

https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/02/uchwala_05_039_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/02/uchwala_05_040_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/02/uchwala_05_041_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/02/uchwala_05_042_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/02/uchwala_05_043_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/02/uchwala_05_044_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/02/uchwala_05_045_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/03/uchwala_06_046_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/03/uchwala_06_047_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/03/uchwala_06_048_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/03/uchwala_06_049_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/03/uchwala_06_050_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/03/uchwala_06_051_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/04/uchwala_07_052_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/04/uchwala_07_053_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/05/uchwala_08_054_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/05/uchwala_08_055_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/05/uchwala_08_056_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/05/uchwala_08_057_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/05/uchwala_08_058_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/05/uchwala_08_059_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/05/uchwala_08_060_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/05/uchwala_08_061_19.pdf
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Lp. Lp. Nr Uchwały Z dnia W sprawie Realizacja 2019 

38. 1. IX/62/19 11.06.2019 udzielenia Wójtowi Gminy Dobromierz wotum zaufania Wykonana 

39. 2. IX/63/19 11.06.2019 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za rok 2018 

Wykonana 

40. 3. IX/64/19 11.06.2019 udzielenia Wójtowi Gminy Dobromierz absolutorium z wykonania 

budżetu Gminy za rok 2018 

Wykonana 

41. 4. IX/65/19 11.06.2019 obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Wykonana 

 LIPIEC 2019 

Lp. Lp. Nr Uchwały Z dnia W sprawie Realizacja 2019 

42. 1. X/66/19 02.07.2019 określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla 

nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie 

i dzieci młodsze 

Wykonana 

43. 2. X/67/19 02.07.2019 zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019 Wykonana 

SIERPIEŃ 2019 

Lp. Lp. Nr Uchwały Z dnia W sprawie Realizacja 2019 

44. 1. XI/68/19 28.08.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego 

wysokość i szczegółowe warunki przyznawania stawek dodatku za 

wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraźnych zastępstw, a także dodatku mieszkaniowego, 

nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Dobromierz 

Wykonana 

45. 2. XI/69/19 28.08.2019 zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019 Wykonana 

46. 3. XI/70/19 28.08.2019 zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz Wykonana 

47. 4. XI/71/19 28.08.2019 przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku 

Wykonana 

WRZESIEŃ 2019 

Lp. Lp. Nr Uchwały Z dnia W sprawie Realizacja 2019 

47. 1. XII/72/19 24.09.2019 zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Wykonana 

48. 2. XII/73/19 24.09.2019 zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019 Wykonana 

49. 3. XII/74/19 24.09.2019 zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz Wykonana 

PAŹDZIERNIK 2019 

Lp. Lp. Nr Uchwały Z dnia W sprawie Realizacja 2019 

50. 1. XIII/75/19 23.10.2019 zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019 Wykonana 

51. 2. XIII/76/19 23.10.2019 aktualizacji obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Gniewków Wykonana 

52. 3. XIII/77/19 23.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania 

dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń 

kanalizacyjnych na terenie objętym inwestycją pn. ,,Budowa kanalizacji 

sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – przyłącza 

kanalizacyjne” 

Wykonana 

LISTOPAD 2019 

Lp. Lp. Nr Uchwały Z dnia W sprawie Realizacja 2019 

53. 1. XIV/78/19 05.11.2019 zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019 Wykonana 

54. 2. XIV/79/19 05.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy 

Dobromierz i nadania jej statutu 

Wykonana 

55. 3. XIV/80/19 05.11.2019 przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobromierz z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2020 rok 

Wykonana 

 

56. 4. XIV/81/19 05.11.2019 nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa do zasobu Gminy Dobromierz działek nr 149/19 

o pow. 0,3576 ha, nr 149/25 

o pow. 0,0176 ha, położonych w obrębie wsi Pietrzyków 

Wykonana 

57. 5. XIV/82/19 05.11.2019 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Dobromierz 

Wykonana 

https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/06/uchwala_09_062_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/06/uchwala_09_063_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/06/uchwala_09_064_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/06/uchwala_09_065_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/07/uchwala_10_066_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/07/uchwala_10_067_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/08/uchwala_11_068_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/08/uchwala_11_069_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/08/uchwala_11_070_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/08/uchwala_11_071_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/09/uchwala_12_072_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/09/uchwala_12_073_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/09/uchwala_12_074_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/10/uchwala_13_075_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/10/uchwala_13_076_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/10/uchwala_13_077_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/11/uchwala_14_078_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/11/uchwala_14_079_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/11/uchwala_14_080_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/11/uchwala_14_081_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/11/uchwala_14_082_19.pdf
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58. 6. XIV/83/19 05.11.2019 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów 

Wykonana 

59. 7. XIV/84/19 05.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki dopłaty do ceny za 

odbiór ścieków odprowadzanych z terenu gminy Dobromierz 

poprzez sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków. 

Wykonana 

60. 1. XV/85/19 26.11.2019 zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019 Wykonana 

61. 2. XV/86/19 26.11.2019 ustalenia stawek podatku od nieruchomości Wykonana 

62. 3. XV/87/19 26.11.2019 sprostowania błędu w uchwale w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Dobromierz 

Wykonana 

63. 4. XV/88/19 26.11.2019 szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu 

chronionym 

Wykonana 

64. 5. XV/89/19 26.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z 

opłat i trybu ich pobierania 

Wykonana 

GRUDZIEŃ 2019 

Lp. Lp. Nr Uchwały Z dnia W sprawie Realizacja 2019 

65. 1. XVI/90/19 17.12.2019 przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz Wykonana 

66. 2. XVI/91/19 17.12.2019 budżetu Gminy Dobromierz na rok 2020 Wykonana 

67. 3. XVI/92/19 17.12.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie 

Pietrzyków 

Realizacja w toku 

68. 4. XVI/93/19 17.12.2019 zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019 Wykonana 

69. 5. XVI/94/19 17.12.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od 

nieruchomości 

Wykonana 

70. 6. XVI/95/19 17.12.2019 rozpatrzenia wniosku mieszkańca wsi Roztoka Wykonana 

71. 1. XVII/96/19 19.12.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty 

Wykonana 

72. 2. XVII/97/19 19.12.2019 zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 

Wykonana 

73. 3. XVII/98/19 19.12.2019 wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

Wykonana 

74. 4. XVII/99/19 19.12.2019 zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2020 Wykonana 

ZAŁĄCZNIK 2. Realizacja Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego 

południowej i zachodniej części Dolnego Śląska 

Cele strategiczne Cele operacyjne 2019 

1. Bardziej 

inteligentne 

terytorium 

 

1.1 Wspieranie form integracji regionu 

1.2 Tworzenie warunków do inkubacji i zakorzenienia się nowych MŚP 

1.3 Wspieranie innowacji w przedsiębiorstwach 

1.4 Wspieranie inicjatyw klastrowych i kooperacji biznes-nauka 

1.5 Tworzenie atrakcyjnych warunków dla inwestycji 

✓ 

2. Terytorium bliżej 

obywateli  

2.1 Podnoszenie jakości infrastruktury społecznej i mieszkaniowej  

2.2 Podwyższenie poziomu edukacji dzieci i młodzieży oraz dostosowanie do 

potrzeb rynku  

2.3 Rozwój infrastruktury i usług „srebrnego sektora” (dla osób starszych)  

2.4 Aktywizacja społeczna osób starszych  

2.5 Integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  

✓ 

https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/11/uchwala_14_083_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/11/uchwala_14_084_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/11/uchwala_15_085_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/11/uchwala_15_086_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/11/uchwala_15_087_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/11/uchwala_15_088_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/11/uchwala_15_089_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/12/uchwala_16_090_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/12/uchwala_16_091_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/12/uchwala_16_092_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/12/uchwala_16_093_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/12/uchwala_16_094_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/12/uchwala_16_095_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/12/uchwala_17_096_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/12/uchwala_17_097_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/12/uchwala_17_098_19.pdf
https://archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2019/12/uchwala_17_099_19.pdf
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Cele strategiczne Cele operacyjne 2019 

3. Lepiej 

skomunikowane 

terytorium  

3.1 Dobra komunikacja regionu z zewnętrznymi biegunami wzrostu gospodarczego 

(Wrocław, Warszawa, Aglomeracja Śląska, Praga, Brno, Drezno, Berlin)  

3.2 Nowa jakość powiązań wewnętrznych między głównymi miastami i ośrodkami 

turystyczno-uzdrowiskowymi  

3.3 Upowszechnienie dostępu do internetu wysokich prędkości  

3.4 Rozwój transportu publicznego (aglomeracyjnego, integrującego region) 

✓ 

4. Terytorium 

przyjazne dla 

środowiska, 

wykorzystujące 

swój potencjał  

4.1. Ochrona i rewitalizacja walorów przyrodniczych  

4.2. Ochrona, rewitalizacja i udostępnianie walorów kulturowych  

4.3 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych i produkcji energii ze źródeł odnawialnych  

4.4 Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i uzdrowiskowej  

4.5 Zintegrowany marketing terytorialny  

✓ 

ZAŁĄCZNIK 3. Odpady komunalne odebrane w 2019 roku 

Lp. Rodzaj Kod 2019 

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 1004,56 

2. Opakowania ze szkła 15 01 07 115,26 

3. Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 X 

4. Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 17,62 

5. Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 152,44 

6. Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej 
obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 

19 12 12 X 

7. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 
21, 20 01 23 i 20 01 35 

20 01 36 18,25 

8. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 
21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 

20 01 35* 1,44 

9. Urządzenia zawierające freony 20 01 23* 0,66 

10. Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

17 01 07 9,64 

11. Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 3,8 

12. Gleba i ziemia, w tym kamienie 17 05 04 X 

13. Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 54 

14. Zużyte opony 16 01 03 14,38 

15. Leki inne niż wymienione w 20 01 31 20 01 32 0,039 

16. Tekstylia 20 01 11 X 

17. Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01 18,14 

18. Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 07 X 

19. Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 20 01 21* X 

20. Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 20 01 34 X 
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