
Projekt

z dnia  23 listopada 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXXVIII/    /2017
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej 
Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Chróścicach, w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Marii 

Konopnickiej w Chróścicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1875), art. 117 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 949) w związku z art. 88 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 949), Rada 
Gminy w Dobrzeniu Wielkim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Stwierdza się, że z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia Publiczna Szkoła Podstawowa 
Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Chróścicach, z siedzibą przy ul. Powstańców Śl. 1, 46-080 Chróścice, stała się 
ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Chróścicach, z siedzibą przy ul. Powstańców 
Śl. 1, 46-080 Chróścice.

2. Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Chróścicach obejmuje miejscowość 
Chróścice.

§ 2. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej 
w Chróścicach. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Projekt

z dnia  23 listopada 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXXVIII/   / 2017
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.    Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 72 ust. 1 i 4 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.)Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co 
następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe roczne zasady gospodarowania środkami finansowymi określonymi corocznie 
w budżecie Gminy Dobrzeń Wielki, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz rodzaje świadczeń przyznawanych 
w ramach tej pomocy, jak również warunki i sposób ich przyznawania.

§ 2. Osobami uprawnionymi do korzystania z pomocy zdrowotnej są:

1. nauczyciele zatrudnieni w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki w co 
najmniej połowie obowiązującego wymiaru zajęć,

2. byli nauczyciele – emeryci i renciści – danych szkół i przedszkoli, którzy przeszli na emeryturę lub rentę, 
bądź nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ze szkół lub przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest 
organem prowadzącym.

§ 3. Pomoc zdrowotną przyznaje się nauczycielom, w związku z:

1. przewlekłą chorobą nauczyciela.

2. długotrwałym leczeniem szpitalnym z koniecznością dalszego przebywania w domu.

3. długotrwałym leczeniem lub rehabilitacją specjalistyczną.

4. nagłym zdarzeniem losowym, np. wypadek.

§ 4. Świadczenie, o którym mowa w § 3. obejmuje refundację całości lub części poniesionych kosztów 
z zastrzeżeniem, że pomoc nie przekroczy maksymalnej wysokości refundacji określonej w § 6.1:

1. specjalistycznego leczenia, w tym korzystania z konsultacji lekarza specjalisty, wykonywania na podstawie 
skierowania specjalistycznych badań diagnostycznych lub zabiegów medycznych,

2. usług rehabilitacyjnych,

3. zakup leków zleconych przez lekarza związanych z procesem leczenia,

4. zakupu niezbędnych wyrobów medycznych lub środków pomocniczych zleconych przez lekarza lub osobę 
uprawnioną (w tym - nie częściej niż raz na 3 lata - szkieł korekcyjnych, aparatów słuchowych oraz protez),

5. pokrycie kosztów dojazdu do specjalistycznych placówek medycznych poza miejscem zamieszkania,

6. innych uzasadnionych kosztów, np. zdarzenia losowego.

§ 5. 1. Warunkiem przyznania świadczenia jest złożenie przez nauczyciela wniosku na druku stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Do wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, w zaklejonej kopercie dołącza się:

1) oświadczenie o dochodach brutto średnie z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku przypadających 
na jednego członka rodziny – załącznik nr 2, oraz
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2) zaświadczenie lekarskie lub kopie dokumentów, potwierdzające leczenie lub rehabilitację z powodu 
przewlekłej, długotrwałej lub nagłej i ciężkiej choroby albo z powodu uszczerbku na zdrowiu doznanego 
wskutek nieszczęśliwego wypadku, lub

3) imienne dokumenty (rachunek, faktura) potwierdzające poniesione koszty leczenia lub zaistnienia zdarzenia 
losowego.

3. Złożenie wniosku nie rodzi obowiązku przyznania świadczenia.

§ 6. 1. Pomoc, o której mowa w § 3., jest zapomogą o charakterze socjalnym, która udzielana jest w formie 
bezzwrotnego, jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości od 200 zł do 600 zł.

2. Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej uzależniona jest od:

1) rodzaju i przebiegu choroby, mających wpływ na sytuację materialną nauczyciela;

2) wysokości udokumentowanych, poniesionych przez nauczyciela kosztów, o których mowa w § 5. ust 2. pkt 3),  
w odniesieniu do sytuacji materialnej nauczyciela;

3) wysokości dochodu przypadającego na członka rodziny nauczyciela;

4) wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz 
liczby pozytywnie rozpatrzonych wniosków.

3. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej udzielana jest raz w roku 
budżetowym.

§ 7. 1. Wniosek, o którym mowa w § 5 ust. 1, nauczyciel składa do Wójta Gminy Dobrzeń Wielki, za 
pośrednictwem dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest lub był zatrudniony.

2. W przypadku zatrudnienia nauczyciela w kilku szkołach, wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej składa 
się za pośrednictwem dyrektora tylko jednej ze szkół, w której dany nauczyciel ma największą liczbę godzin 
dydaktyczno-wychowawczych.

3. Nauczyciele emeryci, renciści i otrzymujący nauczycielskie świadczenie kompensacyjne składają wniosek za 
pośrednictwem dyrektora szkoły, w której byli zatrudnieni przed przejściem na emeryturę, rentę lub nauczycielskie 
świadczenie kompensacyjne.

4. W przypadku likwidacji szkoły, będącej ostatnim miejscem zatrudnienia nauczyciela, wniosek składa się za 
pośrednictwem dyrektora szkoły, w której jest naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 
tego nauczyciela (emeryta, rencisty bądź pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne).

5. Na wniosku dyrektor potwierdza zatrudnienie nauczyciela, a w przypadku nauczyciela emeryta, rencisty lub 
pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne potwierdza fakt odejścia nauczyciela na emeryturę, rentę 
lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne z danej szkoły.

6. Potwierdzony przez dyrektora stosownie do ust. 5 wniosek wraz z załącznikami, o których mowa w § 
5 ust. 2, dyrektor składa do Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, w terminach do dnia 31 maja oraz 
31 października danego roku.

7. Wnioski bez wymaganych załączników, nie będą rozpatrywane.

§ 8. 1. Wnioski o pomoc zdrowotną są rozpatrywane przez Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w terminach do dnia 
31 lipca oraz 10 grudnia danego roku.

2. O przyznaniu świadczenia i jego wysokości lub o odmowie przyznania świadczenia, nauczyciel 
zawiadamiany jest w formie pisemnej.

3. Wypłata przyznanych środków, dokonana będzie na wskazany przez nauczyciela, we wniosku rachunek 
bankowy.

4. Decyzja Wójta w sprawie przyznania, bądź nieprzyznania pomocy zdrowotnej, jest ostateczna.

§ 9. Wysokość wszystkich przyznanych świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej, nie może przekroczyć 
w danym roku kwoty przeznaczonej na ten cel w uchwale budżetowej.

§ 10. 1. Środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wyodrębnia się w budżecie gminy Dobrzeń 
Wielki, w wysokości 0,2% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia zasadnicze 
nauczycieli.
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2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1., niewykorzystane w danym roku budżetowym nie przechodzą 
na rok następny.

§ 11. Traci moc uchwała Nr XXIII/217/2012 rady gminy Dobrzeń Wielki z dnia 8 listopada 2012 r., w sprawie 
warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/   / 2017

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 30 listopada 2017 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY ZDROWOTNEJ

………………………………………………………………………….

Wnioskodawca (imię i nazwisko)

………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania i nr tel.

………………………………………………………………………….

Szkoła/przedszkole, w której wnioskodawca jest lub był zatrudniony

Zwracam się z prośbą o przyznanie mi pomocy zdrowotnej zgodnie z Art. 72 Karty Nauczyciela.

Uzasadnienie:

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

W załączeniu: aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie nauczyciela oraz faktury lub rachunki 
potwierdzające poniesione koszty leczenia lub zdarzenia losowego, oświadczenie o dochodach (brutto) średnio 
miesięcznie z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku przypadających na jednego członka rodziny.

W przypadku przyznania mi świadczenia, proszę o przelanie środków finansowych na poniżej podane konto 
bankowe:

………………………………………………………………………………………….................................

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku oraz 
załącznikach, w związku z analizą formalną wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej nauczycielom, zgodnie 
z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. t.j. Dz.U. 2016, poz. 922).

…………………………….. …….………………………

Miejscowość, data Podpis wnioskodawcy

Wypełnia dyrektor placówki

Potwierdzam, że Pani(u) ……………………………………………………….,jest osobą uprawnioną do 
korzystania z pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, tj.:

1. jest nauczycielem zatrudnionym w ……………………………………………………, w łącznym wymiarze  
…………/………….   etatu

2. jest nauczycielem, który przed pójściem na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne 
był zatrudniony w ………………………………………,

3. jest byłym nauczycielem zlikwidowanej placówki ………………………………..…… pobierającym 
emeryturę, rentę nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla którego odpis na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych naliczany jest w ………………………………………………………..

Dodatkowe uzasadnienie:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………..

data i podpis dyrektora

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki:

Przyznaję pomoc zdrowotną w wysokości: …………………………...

(kwota)

Słownie: …………………………………………………………………………..

Nie przyznaję Pani(u) świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej.

Uzasadnienie:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

data i podpis
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/  /2017

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 30 listopada 2017 r.

OŚWIADCZENIE
o sytuacji rodzinnej i materialnej wnioskodawcy

………………………………………………………………………….

Wnioskodawca (imię i nazwisko)

………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania i nr tel.

Niniejsze oświadczenie o dochodach# składam w celu przyznania mi świadczenia w ramach pomocy 
zdrowotnej dla nauczycieli.

1. Liczba osób w rodzinie (dotyczy wszystkich członków rodziny, prowadzących wspólne gospodarstwo 
domowe). ……………………..

2. Dochód nauczyciela ubiegającego się o pomoc zdrowotną z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających 
złożenie wniosku. ………………….. zł brutto.

3. Łączny dochód współmałżonka i pozostałych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie 
domowym, z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

………………….. zł brutto.

4. Całkowity dochód rodziny uzyskany w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku 
(poz. 2 + 3). ………………….. zł brutto.

5. Średni miesięczny dochód brutto przypadający na jednego członka rodziny (kwota z poz. 4 podzielona przez 
liczbę wskazaną w poz. 1, a następnie podzielona przez 3 – miesiące)

…………………….. zł brutto.

Ostatni raz z pomocy zdrowotnej korzystałam(łem) w roku ……………………….. .

…………………………….. …….………………………

miejscowość, data podpis wnioskodawcy
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Projekt

z dnia  23 listopada 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXXVIII/    /2017
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Kup, w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Kup.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1875), art. 117 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 949) w związku z art. 88 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 949), Rada 
Gminy w Dobrzeniu Wielkim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Stwierdza się, że z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Kup, wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup z siedzibą przy ul. 1 Maja 6A, 46-082 Kup, 
stała się ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Kup, wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Kup z siedzibą przy ul. 1 Maja 6A, 46-082 Kup.

2. Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej w Kup obejmuje miejscowość Kup.

§ 2. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Publicznej Szkoły Podstawowej w Kup. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Projekt

z dnia  23 listopada 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXXVIII/    /2017
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej 
z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim, w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową z Oddziałami 

Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1875), art. 117 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 949) w związku z art. 88 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 949), Rada 
Gminy w Dobrzeniu Wielkim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Stwierdza się, że z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia Publiczna Szkoła Podstawowa 
z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim, z siedzibą przy ul. Kościelnej 3; 46-081 Dobrzeń Wielki, stała 
się ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim, z siedzibą przy ul. 
Kościelnej 3; 46-081 Dobrzeń Wielki.

2. Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim obejmuje 
miejscowości: Dobrzeń Wielki i Dobrzeń Mały.

§ 2. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi 
w Dobrzeniu Wielkim.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Projekt

z dnia  21 listopada 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXXVIII/    /2017
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

na 2018 rok”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19, art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817; zm.: Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 573 i poz. 1909), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Roczny program współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2018 rok”, w brzmieniu stanowiącym 
Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber

Id: DD0963D1-1BBB-4E6E-A966-C31501B92EA9. Projekt Strona 1



Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/   /2017

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 30 listopada 2017 r.

Roczny program współpracy
Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2018 rok.

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Podstawą Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 
2018, zwanego dalej „Programem”, jest art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).

§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o:

1) „ustawie” – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.),

2) „gminie” – rozumie się przez to Gminę Dobrzeń Wielki,

3) „Wójcie” – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Dobrzeń Wielki,

4) „Radzie” – rozumie się przez to Radę Gminy Dobrzeń Wielki,

5) „podmiotach programu” – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące 
działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,

6) „dotacji” – rozumie się przez to dotacje w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077),

7) „konkursie” – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i w art. 13 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział 2.
CELE GŁÓWNE I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

§ 3. Głównym celem współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy jest aktywizacja społeczności lokalnej przez 
wykorzystywanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy, do realizacji zadań publicznych.

§ 4. Celami szczegółowymi programu są:

1) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz 
jej tradycje,

2) wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych,

3) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów lokalnych,

4) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki,

5) aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, w tym młodzieży,

6) obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych (w tym w wyniku wykorzystania pracy wolontariuszy),

7) otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie podmiotom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, 
które będą prowadzone przez samorząd,

8) integracja organizacji realizujących zadania publiczne,
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9) wzmacnianie potencjału organizacji oraz rozwój wolontariatu,

10) rozwój i promocja obszarów wiejskich.

Rozdział 3.
ZASADY WSPÓŁPRACY

§ 5. Współpraca Gminy z organizacjami odbywa się na zasadach:

1) pomocniczości – oznacza, że Gmina powierza organizacjom realizację zadań własnych, a organizacje 
zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,

2) suwerenności stron – oznacza, że stosunki pomiędzy Gminą a organizacjami, kształtowane będą 
z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej,

3) partnerstwa – oznacza dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie 
zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów,

4) efektywności – oznacza wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie największych efektów realizacji zadań 
publicznych,

5) uczciwej konkurencji – oznacza wymóg udzielania tych samych informacji odnośnie wykonywanych działań 
zarówno przez podmioty publiczne jak i niepubliczne, a także obowiązek stosowania tych samych kryteriów 
przy dokonywaniu oceny tych działań i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania,

6) jawności – oznacza, że wszystkie możliwości współpracy gminy z organizacjami są powszechnie wiadome 
i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji.

Rozdział 4.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY

§ 6. 1. Przedmiotem Programu jest realizacja części zadań publicznych o charakterze lokalnym, należących do 
zadań własnych Gminy.

2. Współpraca władz Gminy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego obejmuje:

1) wspólne określanie potrzeb społecznych, sposobów ich zaspokajania,

2) wzajemne konsultowanie podejmowanych działań w sferze zadań publicznych określonych w ustawie,

3) tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych,

4) wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działań.

§ 7. Podmiotami realizującymi współpracę w imieniu Gminy Dobrzeń Wielki są:

1) Rada Gminy i jej Komisje w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej,

2) Wójt Gminy w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radę Gminy,

3) Zastępca Wójta oraz Kierownicy Referatów w zakresie realizacji zadań zleconych przez Wójta Gminy,

4) pracownicy Urzędu Gminy w zakresie merytorycznym.

§ 8. Podmiotami programu współpracy są:

1) organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne na rzecz mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki  bez 
względu na swoją siedzibę,

2) kościelne osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych,

3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

4) pozostałe podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

Rozdział 5.
FORMY  WSPÓŁPRACY

§ 9. Współpraca Gminy Dobrzeń Wielki z podmiotami Programu może mieć charakter pozafinansowy 
i finansowy.

Id: DD0963D1-1BBB-4E6E-A966-C31501B92EA9. Projekt Strona 2



1. Pozafinansowe formy współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy to:

1) udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, 
współpracującym z gminą, w celu pozyskania środków z innych źródeł,

2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności współdziałania w celu zharmonizowania 
tych kierunków,

3) promowanie osiągnięć i działalności organizacji pozarządowych, prowadzonych na rzecz mieszkańców oraz 
informowanie o realizowanych przez nie projektach,

4) konsultowanie z podmiotami Programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów 
normatywnych 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów,

5) włączanie podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do działań programowych samorządu,

6) użyczanie, wynajmowanie lub udostępnianie pomieszczeń, będących własnością gminy na działalność 
organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne,

7) pomoc w nawiązaniu kontaktów z partnerami o podobnym profilu działania w gminach partnerskich,

8) pomoc organizacyjna – udzielanie opinii, zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej, na zasadach 
określonych
 w ustawie.

2. Współpraca o charakterze finansowym, polegająca na zlecaniu realizacji zadań określonych w ustawie, może 
odbywać się w formach:

1) powierzania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

2) wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Rozdział 6.
PRIORYTETOWE  ZADANIA  PUBLICZNE

§ 10. 1. Realizacja zadań publicznych przez Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego i wsparcie 
zadań przez nie realizowanych może nastąpić w formach przewidzianych w ustawie lub odrębnych przepisach 
w formie dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań.

2. Priorytetowe zadania programu w 2018 r. obejmują:

1)  pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób: 

a) świadczenie usług opiekuńczych w miejscach zamieszkania – osobom starszym, samotnym, chorym, 
niepełnosprawnym

b) rehabilitację leczniczą i społeczną

c) usprawnianie do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez udostępnianie sprzętu rehabilitacyjnego 
i służącego do pielęgnacji

d) wspieranie integracji społecznej osób bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 
organizowanie pomocy, prowadzenie poradnictwa dla tych rodzin i zapewnienie kontaktów z otoczeniem

e) organizowanie różnorodnych form edukacji społecznej dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych

f) pomoc skierowaną do osób starszych, schorowanych w zakresie dobrego funkcjonowania w życiu 
codziennym

g) wspieranie rodziny jako podstawowej komórki społecznej

2)  naukę, edukację, oświatę i wychowanie:

a) rozwój opieki żłobkowej i przedszkolnej

b) organizację zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży

c) prowadzenie zajęć i realizację programów o charakterze profilaktyki alkoholowej i narkomanii
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d) rozwój szkolnictwa zawodowego

3)  ochronę i promocję zdrowia:

a) promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych

b) realizację zadań wynikających z Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2018r.

4)  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

a) organizowanie imprez kulturalnych

b) upowszechnianie i popularyzacja lokalnej twórczości oraz walorów gminy

c) wspieranie działań promujących gminę

d) wydawanie materiałów promocyjnych (mapy, foldery, albumy, widokówki, itp.)

5)  działalności w zakresie ochrony wielokulturowości:

a) realizację zadań służących ochronie, zachowaniu i rozwojowi tożsamości mniejszości narodowej

6)  upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

a) zapewnienie uczestnictwa klubom sportowym Gminy Dobrzeń Wielki w rozgrywkach sportowych

b) upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, poprzez prowadzenie zajęć w różnych 
dyscyplinach sportu

c) wspieranie imprez sportowo-rekreacyjnych

7)  działania na rzecz osób niepełnosprawnych

a) wspieranie imprez integracyjnych organizowanych dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Dobrzeń 
Wielki

8)  inicjatywy w obszarze rozwoju i odnowy wsi

a) wspieranie działań odnowy wsi oraz promocję wsi i społeczności wiejskiej

b) budowanie społeczeństwa informacyjnego

c) wspieranie działań w zakresie cyfryzacji usług publicznych

d) współpracę z innymi partnerami samorządowymi w kraju i za granicą w zakresie wymiany doświadczeń

9)  promocję i organizację wolontariatu

10)  aktywizację społeczną seniorów:

a) wspieranie działalności i aktywności seniorów

b) poprawę jakości życia oraz integrację środowiska seniorów.

§ 11. Na wniosek podmiotu Programu, Rada Gminy może rozszerzyć listę zadań realizowanych w 2018 r.

Rozdział 7.
OKRES REALIZACJI PROGRAMU

§ 12. Gmina Dobrzeń Wielki realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami na podstawie 
rocznego programu współpracy i działania te obejmują rok kalendarzowy 2018.

Rozdział 8.
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

§ 13. 1. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, mogą z własnej 
inicjatywy złożyć gminie ofertę realizacji zadań publicznych.
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2. Jeśli dane zadanie można realizować efektywniej, powierzenie może nastąpić w innym trybie niż udzielenie 
dotacji 
w drodze otwartego konkursu ofert, w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym 
w przepisach 
o zamówieniach publicznych.

3. Zadanie publiczne może być realizowane w formie inicjatywy lokalnej, zgodnie z zasadami wynikającymi 
z ustawy.

4. Organy Gminy Dobrzeń Wielki będą pomagać podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego 
w pozyskiwaniu środków z innych niż budżet Gminy źródeł finansowania.

5. Pomoc Gminy w powyższym zakresie obejmować będzie w miarę posiadanych możliwości:

1) opiniowanie wniosków o dotacje ze źródeł  zewnętrznych,

2) promowanie ciekawych programów umożliwiających uzyskanie środków ze źródeł zewnętrznych.

6. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, przygotowujące wnioski do Funduszy Europejskich, 
będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z budżetu gminy wymaganego wkładu własnego.

§ 14. Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego mogą /nieodpłatnie/ umieszczać 
w Informatorze Gminy Dobrzeń Wielki i Biuletynie Informacji Publicznej informacje oraz ogłoszenia dotyczące 
bieżącej działalności tych organizacji.

§ 15. 1. Udział podmiotów programu w wykonaniu zadań publicznych realizowanych przez Gminę zapewnia 
się  poprzez zlecanie realizacji tych zadań tym podmiotom, których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną 
zlecanego zadania.

2. Zlecanie realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji następuje poprzez:

1) powierzenie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji,

2) wsparcie takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

3. Dotacje, o których mowa w ust. 2 nie mogą być wykorzystane na :

1) remonty budynków,

2) zadania i zakupy inwestycyjne,

3) zakupy gruntów,

4) działalność gospodarczą,

5) pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów,

6) działalność polityczną.

§ 16. 1. Zlecanie zadań, o których mowa w § 10 ust. 2 następuje, w trybie otwartego konkursu ofert, chyba że 
przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.

2. Konkurs i zasady jego przeprowadzenia dla określonego zadania ogłasza Wójt Gminy nie wcześniej niż po 
przedstawieniu projektu budżetu gminy na dany rok.

3. Ogłoszenie konkursu musi wyprzedzać jego rozstrzygnięcie o co najmniej 21 dni.

§ 17. Powierzenie realizacji zadania, o którym mowa w § 9 ust. 2, może nastąpić  także na podstawie 
odrębnych przepisów przewidujących inny tryb zlecania niż otwarty konkurs ofert.

Rozdział 9.
WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

§ 18. Na realizację programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 przeznacza się środki finansowe  w wysokości  
640 000,00 zł.
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Rozdział 10.
SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

§ 19. Miernikami efektywności realizacji Programu w danym roku będą informacje dotyczące
w szczególności:

1) liczby organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności,

2) liczby osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy),

3) liczby osób, które były adresatami różnych działań publicznych,

4) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację tych zadań,

5) łącznej wielkości środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe
w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gminy,

6) liczby projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę, konsultowanych przez organizacje 
pozarządowe oraz podmioty wymienione w § 8.

Rozdział 11.
INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI

§ 20. 1. Roczny program współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami został opracowany po 
konsultacjach przeprowadzonych w sposób określony w uchwale Nr VII/58/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki 
z dnia 12 maja 2011 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Dobrzeń Wielki w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Opolskiego z 2011 r., Nr 61, poz. 788).

2. W celu uzyskania uwag i propozycji od organizacji, projekt Programu został zamieszczony na stronie 
internetowej gminy www.dobrzenwielki.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, a także przesłany pocztą 
elektroniczną, przedstawicielom jednostek pożytku publicznego i organizacjom pozarządowym, które brały udział 
w otwartych konkursach w latach poprzednich.

Rozdział 12.
TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA 

OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

§ 21. 1. Komisje konkursowe powoływane są przez Wójta Gminy celem opiniowania ofert złożonych 
w otwartych konkursach.

2. Do członków komisji konkursowych, biorących udział w opiniowaniu ofert, stosuje się przepisy ustawy 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), dotyczące wyłączenia pracownika.

3. W pracach komisji mogą brać udział z głosem doradczym także inne osoby, posiadające doświadczenie 
w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu.

4. Komisja konkursowa rozpatruje  oferty w terminie podanym w ogłoszeniu konkursowym.

5. Na pierwszym posiedzeniu każdy członek Komisji podpisuje zobowiązanie, że w przypadku stwierdzenia 
istnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, członek Komisji zgłasza ten fakt na posiedzeniu Komisji i zostaje 
wyłączony z oceny oferty podmiotu, z którym powiązanie występuje.

6. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.

7. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.

8. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego 
i Sekretarza.

9. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,  w obecności co 
najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.

10. Rozstrzygnięcie Komisji nie jest wiążące dla Wójta Gminy Dobrzeń Wielki.

11. Za uczestnictwo w pracach Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu kosztów 
podróży.
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Rozdział 13.
UWAGI  KOŃCOWE

§ 22. Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki 
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, podmioty te mogą zgłaszać Radzie Gminy za 
pośrednictwem Zastępcy Wójta Gminy.

§ 23. W Biuletynie Informacji Publicznej dostępna jest baza danych organizacji i podmiotów działających 
w sferze zadań pożytku publicznego oraz stowarzyszeń działających na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.
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Projekt

z dnia  23 listopada 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXXVIII/    /2017
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzeniu Wielkim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1875), w związku z art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 59; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 949), Rada Gminy w Dobrzeniu Wielkim uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2018r. zamierza się utworzyć Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzeniu Wielkim(46-
081 Dobrzeń Wielki, ul. Kościelna 3), zwanym w dalszej treści uchwały „Zespołem”.

§ 2. W skład Zespołu wchodzić będą: 

1. Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim;

2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim.

§ 3. 1. Zespół będzie samodzielną jednostką budżetową Gminy Dobrzeń Wielki.

2. Zespół przejmie mienie, wierzytelności i zobowiązania oraz dokumentację Publicznej Szkoły Podstawowej 
z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim i Publicznego  Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim, zwanych 
w dalszej treści uchwały „jednostkami”.

3. Pracownicy jednostek stają się pracownikami Zespołu.

4. Do obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim należeć 
będzie miejscowość Dobrzeń Mały i Dobrzeń Wielki w części:

- przysiółek Wolne,

- przysiółek Otok,

- południowa część wsi do osi ul. Wrocławskiej włącznie,

- Osiedle Energetyk.

§ 4. Projekt Aktu Założycielskiego Zespołu wraz z projektem pierwszego statutu stanowią załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 5. Zobowiązuje się Wójta Gminy Dobrzeń Wielki do przedłożenia Aktu Założycielskiego Zespołu wraz 
z projektem pierwszego statutu radom pedagogicznym jednostek w celu wyrażenia przez te organy stosownych 
opinii.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/   /2017

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 30 listopada 2017 r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO 

W DOBRZENIU WIELKIM

sporządzony na podstawie art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 59; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 949),

AKT ZAŁOŻYCIELSKI
z dniem 1 września 2018r. zakłada się

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzeniu Wielkim,

§ 1.  W skład którego wchodzą:

1. Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim 
z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Kościelnej 1, 46-081 Dobrzeń Wielki;

2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim

z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Kościelnej 3, 46-081 Dobrzeń Wielki.

§ 2. 1. Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim jest najbliższym przedszkolem dla dzieci zamieszkałych 
w miejscowościach Dobrzeń Mały i Dobrzeń Wielki.

2. Do obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Sportowymi  należeć będzie miejscowość 
Dobrzeń Mały i Dobrzeń Wielki w części:

- przysiółek Wolne,

- przysiółek Otok,

- południowa część wsi do osi ul. Wrocławskiej włącznie,

- Osiedle Energetyk.

3. Organizację Zespołu określa Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzeniu Wielkim

§ 3.  Organem prowadzącym jest Gmina Dobrzeń Wielki. 
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Projekt

z dnia  23 listopada 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXXVIII/           /2017
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 30 listopada 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: 
Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/256/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 kwietnia 2017 r. 
pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/256/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 kwietnia 2017 r. 
zawierający wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Klemens Weber
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Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie
dochody z tytułu  

udziału we 
wpływach z  

podatku 
dochodowego od  
osób fizycznych

dochody z tytułu  
udziału we 
wpływach z  

podatku 
dochodowego od  
osób prawnych

z podatku od 
nieruchomości

z subwencji  
ogólnej

z tytułu dotacji i  
środków 

przeznaczonych  
na cele bieżące

z tytułu dotacji  
oraz środków 

przeznaczonych  
na inwestycje

z tego:

w tym: w tym:

w tym:

Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2

Dochody ogółem x Dochody bieżące x

Podatki i opłaty 3) Dochody 

majątkowe x
ze sprzedaży 

majątku x

2017 49 635 698,29 44 974 544,29 7 000 000,00 300 000,00 8 068 983,00 4 683 568,00 11 845 116,00 10 111 845,00 4 661 154,00 556 000,00 4 095 900,00

2018 47 100 157,00 47 050 157,00 8 000 000,00 300 000,00 7 550 275,00 4 600 000,00 11 845 116,00 9 836 934,00 50 000,00 50 000,00 0,00

2019 44 150 157,00 44 100 157,00 8 000 000,00 300 000,00 7 550 275,00 4 600 000,00 11 845 116,00 6 836 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00

2020 44 150 157,00 44 100 157,00 8 000 000,00 300 000,00 7 550 275,00 4 600 000,00 11 845 116,00 6 836 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00

2021 38 200 157,00 38 150 157,00 8 000 000,00 300 000,00 7 550 275,00 4 600 000,00 11 845 116,00 836 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00

2022 38 200 157,00 38 150 157,00 8 000 000,00 300 000,00 7 550 275,00 4 600 000,00 11 845 116,00 836 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego  okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat  
wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.    
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Wyszczególnienie

Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2

z tego:

w tym:

w tym: w tym:

w tym:

Wydatki ogółem x

Wydatki bieżące x
z tytułu poręczeń i 

gwarancji x

gwarancje i 
poręczenia 
podlegające 

wyłączeniu z limitu 
spłaty zobowiązań, 
o którym mowa w 

art. 243 ustawy x

na spłatę przejętych 
zobowiązań 

samodzielnego 
publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej 
przekształconego na 

zasadach określonych 
w przepisach  o 

działalności 
leczniczej, w 

wysokości w jakiej nie 
podlegają 

sfinansowaniu dotacją 

z budżetu państwa 4)

wydatki na obsługę 

długu x odsetki i dyskonto 
określone w art. 

243 ust. 1 ustawy x

odsetki i dyskonto 
podlegające 

wyłączeniu z limitu 
spłaty zobowiązań, o 
którym mowa w art. 

243 ustawy, w 
terminie nie dłuższym 

niż 90 dni po 
zakończeniu 

programu, projektu lub 
zadania i otrzymaniu 

refundacji z tych 
środków (bez odsetek 

i dyskonta od 
zobowiązań na wkład 

krajowy) x

odsetki i dyskonto 
podlegające 

wyłączeniu z limitu 
spłaty zobowiązań, o 
którym mowa w art. 
243 ustawy, z tytułu 

zobowiązań  
zaciągniętych na 

wkład krajowy x

Wydatki 

majątkowex

2017 53 036 802,29 46 659 850,29 0,00 0,00 0,00 370 000,00 370 000,00 0,00 0,00 6 376 952,00

2018 45 034 669,00 42 292 949,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 2 741 720,00

2019 42 084 669,00 38 234 812,00 0,00 0,00 x 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 3 849 857,00

2020 42 084 669,00 38 174 812,00 0,00 0,00 x 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 3 909 857,00

2021 38 134 669,00 38 114 812,00 0,00 0,00 x 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 19 857,00

2022 38 059 825,20 38 059 825,20 0,00 0,00 x 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.  
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Wyszczególnienie

Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1

z tego:

w tym:w tym: w tym: w tym:

Wynik budżetu x Przychody 

budżetux

Nadwyżka 
budżetowa z lat 

ubiegłych x

na pokrycie 

deficytu budżetu x

Wolne środki, o 
których mowa w 

art. 217 ust.2 pkt 6 

ustawy x

na pokrycie deficytu 

budżetu x
na pokrycie 

deficytu budżetu x
na pokrycie deficytu 

budżetu x

Kredyty, pożyczki, 
emisja papierów 

wartościowych x

Inne przychody 
niezwiązane z 
zaciągnięciem 

długu  5) x

2017 -3 401 104,00 9 466 592,00 0,00 0,00 9 466 592,00 3 401 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 2 065 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 2 065 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 2 065 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 65 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 140 331,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności  kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. 
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Wyszczególnienie

Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3

Inne rozchody  
niezwiązane ze  

spłatą długu

5.2

z tego:

w tym:

z tego:

Rozchody 

budżetu x

Spłaty rat 
kapitałowych 

kredytów i 
pożyczek oraz 

wykup papierów 

wartościowych x

łączna kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
ustawowych 

wyłączeń z limitu 
spłaty zobowiązań, 
o którym mowa w 

art. 243 ustawy x

kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
ustawowych 

wyłączeń 
określonych w art. 

243 ust. 3 ustawy x

kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
ustawowych 

wyłączeń 
określonych w art. 

243 ust. 3a ustawyx

kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
ustawowych 

wyłączeń innych niż 
określone w art. 

243 ustawy 6) x

Kwota 
zobowiązań  

wynikających z  
przejęcia przez  

jednostkę 
samorządu 

terytorialnego  
zobowiązań po  
likwidowanych i  

przekształcanych  
jednostkach 

zaliczanych do  
sektora  finansów  

publicznych

Różnica między  
dochodami 
bieżącymi a   
wydatkami 
bieżącymi

Relacja zrównoważenia wydatków  
bieżących, o której mowa w art. 242  

ustawy

Kwtota długu x

Różnica między 
dochodami 
bieżącymi, 

skorygowanymi o 

środki 7), a 
wydatkami 
bieżącymi, 

pomniejszonymi 8)

o wydatki 

6 7 8.1 8.2

2017 6 065 488,00 6 065 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 402 283,80 0,00 -1 685 306,00 7 781 286,00

2018 2 065 488,00 2 065 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 336 795,80 0,00 4 757 208,00 4 757 208,00

2019 2 065 488,00 2 065 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 271 307,80 0,00 5 865 345,00 5 865 345,00

2020 2 065 488,00 2 065 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 819,80 0,00 5 925 345,00 5 925 345,00

2021 65 488,00 65 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 331,80 0,00 35 345,00 35 345,00

2022 140 331,80 140 331,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 331,80 90 331,80

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. 
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.
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Wyszczególnienie

Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej 
łącznej kwoty spłaty 
zobowiązań, o której 

mowa w art. 243 ust. 1 
ustawy, do dochodów, 

bez uwzględnienia 
zobowiązań związku 

współtworzonego 
przez jednostkę 

samorządu 
terytorialnego i bez 

uwzględnienia 
ustawowych wyłączeń 

przypadających na 

dany rokx

Wskaźnik planowanej 
łącznej kwoty spłaty 
zobowiązań, o której 

mowa w art. 243 ust. 1 
ustawy, do dochodów, 

bez uwzględnienia 
zobowiązań związku 

współtworzonego 
przez jednostkę 

samorządu 
terytorialnego, po 

uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń 

przypadających na 

dany rokx

Kwota zobowiązań 
związku 

współtworzonego 
przez jednostkę 

samorządu 
terytorialnego 

przypadających do 
spłaty w danym roku 

budżetowym, 
podlegająca 

doliczeniu zgodnie z 

art. 244 ustawy x

Wskaźnik planowanej 
łącznej kwoty spłaty 
zobowiązań, o której 

mowa w art. 243 ust. 1 
ustawy, do dochodów, 

po uwzględnieniu 
zobowiązań związku 

współtworzonego 
przez jednostkę 

samorządu 
terytorialnego oraz po 

uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń 

przypadających na 

dany rokx

Wskaźnik dochodów 
bieżących 

powiększonych o 
dochody ze sprzedaży 

majątku oraz 
pomniejszonych o 

wydatki bieżące, do 
dochodów budżetu, 
ustalony dla danego 

roku (wskaźnik 

jednoroczny) x

Dopuszczalny 
wskaźnik spłaty 

zobowiązań określony 
w art. 243 ustawy, po 

uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń 

9), obliczony w 
oparciu o plan 3 

kwartału roku 
poprzedzającego 

pierwszy rok prognozy 
(wskaźnik ustalony w 

oparciu o średnią 
arytmetyczną z 3 

poprzednich lat) x

Dopuszczalny 
wskaźnik spłaty 

zobowiązań określony 
w art. 243 ustawy, po 

uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń, 
obliczony w oparciu o 

wykonanie roku 
poprzedzającego 

pierwszy rok prognozy 
(wskaźnik ustalony w 

oparciu o średnią 
arytmetyczną z 3 

poprzednich lat) x

Informacja o 
spełnieniu wskaźnika 

spłaty zobowiązań 
określonego w art. 

243 ustawy, po 
uwzględnieniu 

zobowiązań związku 
współtworzonego 
przez jednostkę 

samorządu 
terytorialnego oraz po 

uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń, 
obliczonego w oparciu 

o plan 3 kwartałów 
roku poprzedzającego 

rok budżetowy x

Informacja o 
spełnieniu wskaźnika 

spłaty zobowiązań 
określonego w art. 

243 ustawy, po 
uwzględnieniu 

zobowiązań związku 
współtworzonego 
przez jednostkę 

samorządu 
terytorialnego oraz po 

uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń, 
obliczonego w oparciu 

o wykonanie roku 
poprzedzającego rok 

budżetowy x

2017 12,97% 12,97% 0,00 12,97% -2,28% 16,40% 18,83% TAK TAK

2018 4,70% 4,70% 0,00 4,70% 10,21% 9,30% 11,73% TAK TAK

2019 4,95% 4,95% 0,00 4,95% 13,40% 6,04% 8,46% TAK TAK

2020 4,81% 4,81% 0,00 4,81% 13,53% 7,11% 7,11% TAK TAK

2021 0,18% 0,18% 0,00 0,18% 0,22% 12,38% 12,38% TAK TAK

2022 0,38% 0,38% 0,00 0,38% 0,37% 9,05% 9,05% TAK TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art.  36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.
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Wyszczególnienie

Lp 10

Spłaty kredytów,  
pożyczek i wykup  

papierów 
wartościowych  

10.1

Wydatki bieżące  
na 

wynagrodzenia i  
składki od nich  

naliczane

11.1 11.2

Wydatki objęte 
limitem, o którym  
mowa w art. 226  

ust. 3 pkt 4 
ustawy

11.3

bieżące

11.3.1

majątkowe

11.3.2 11.4 11.5

Wydatki 
majątkowe w 
formie dotacji  

11.6

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

z tego:

w tym na:

Przeznaczenie 
prognozowanej 

nadwyżki 

budżetowej 10)

Wydatki związane z 
funkcjonowaniem 
organów jednostki 

samorządu 

terytorialnego 11)

Wydatki 
inwestycyjne 

kontynuowane 12)

Nowe wydatki 

inwestycyjne 13)

2017 0,00 0,00 17 639 405,41 4 660 713,00 4 424 677,37 184 210,67 4 240 466,70 4 469 940,00 1 760 012,00 88 212,00

2018 2 065 488,00 0,00 17 026 047,00 3 266 250,00 109 994,04 109 994,04 0,00 0,00 2 741 720,00 0,00

2019 2 065 488,00 0,00 16 735 297,00 2 875 500,00 6 686,28 6 686,28 0,00 0,00 3 849 857,00 0,00

2020 2 065 488,00 0,00 16 735 297,00 2 875 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 909 857,00 0,00

2021 65 488,00 0,00 16 735 297,00 2 875 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 857,00 0,00

2022 140 331,80 0,00 16 735 297,00 2 875 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego   
    (rozdziały od 75017 do 75023). 
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
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Wyszczególnienie

Lp

 Dochody bieżące   
na programy,  
projekty lub  

zadania 
finansowane z  

udziałem 
środków, o 

których mowa w  
art. 5 ust. 1 pkt 2 i  

3 ustawy

12.1

środki określone  
w art. 5 ust. 1 pkt  

2 ustawy

12.1.1 12.1.1.1

 Dochody 
majątkowe  na 

programy, 
projekty lub  

zadania 
finansowane z  

udziałem 
środków, o 

których mowa w  
art. 5 ust. 1 pkt 2 i  

3 ustawy

12.2

środki określone  
w art. 5 ust. 1 pkt  

2 ustawy

12.2.1

środki określone  
w art. 5 ust. 1 pkt  

2 ustawy 
wynikające 
wyłącznie z  

zawartych umów  
na realizację  
programu, 

projektu lub 
zadania

12.2.1.1

 Wydatki bieżące  
na programy,  
projekty lub  

zadania 
finansowane z  

udziałem 
środków, o 

których mowa w  
art. 5 ust. 1 pkt 2 i  

3 ustawy

12.3

finansowane 
środkami 

określonymi w art.  
5 ust. 1 pkt 2 

ustawy

12.3.1

  Wydatki bieżące  
na realizację  
programu, 

projektu lub 
zadania 

wynikające 
wyłącznie z  

zawartych umów  
z podmiotem 

dysponującym  
środkami, o 

których mowa w  
art. 5 ust. 1 pkt 2  

ustawy

12.3.2

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

w tym:w tym:

w tym: w tym:

w tym:

środki określone w 
art. 5 ust. 1 pkt 2 

ustawy wynikające 
wyłącznie z  

zawartych umów na 
realizację 

programu, projektu 

lub zadania 14)

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 035,39 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 075,36 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14) W pozycji 12.1.1.1,  12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1,  12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.  
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Wyszczególnienie

Lp

Wydatki majątkowe 
na programy, 

projekty lub zadania 
finansowane z 

udziałem środków, o  
których mowa w art.  

5 ust. 1 pkt 2 i 3 
ustawy

12.4

finansowane 
środkami 

określonymi w art.  
5 ust. 1 pkt 2 

ustawy

12.4.1

Wydatki majątkowe 
na realizację 

programu, projektu  
lub zadania 

wynikające wyłącznie  
z zawartych umów z  

podmiotem 
dysponującym 

środkami, o których  
mowa w art. 5 ust. 1  

pkt 2 ustawy

12.4.2

Wydatki na wkład 
krajowy w związku z  
umową na realizację  
programu, projektu  

lub zadania 
finansowanego z 

udziałem środków, o  
których mowa w art.  
5 ust. 1 pkt 2 ustawy 

bez względu na 
stopień finansowania 

tymi środkami

12.5

w związku z już  
zawartą umową  

na realizację  
programu, 

projektu lub 
zadania 

12.5.1 12.6

w związku z już  
zawartą umową  

na realizację  
programu, 

projektu lub 
zadania

12.6.1

Przychody z tytułu 
kredytów, pożyczek,  

emisji papierów 
wartościowych 
powstające w 

związku z umową na  
realizację programu,  
projektu lub zadania 

finansowanego z 
udziałem środków, o  
których mowa w art.  
5 ust. 1 pkt 2 ustawy 

bez względu na 
stopień finansowania 

tymi środkami

12.7

w związku z już  
zawartą umową  

na realizację  
programu, 

projektu lub 
zadania

12.7.1

w tym:w tym: w tym:w tym:

Wydatki na wkład 
krajowy w związku z 
zawartą po dniu 1 
stycznia 2013 r. 

umową na realizację 
programu, projektu lub 

zadania 
finansowanego w co 

najmniej 60% 
środkami, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 ustawy 15)

2017 4 431 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące  dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu 
zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.
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Wyszczególnienie

Lp

Przychody z tytułu 
kredytów, pożyczek,  

emisji papierów 
wartościowych 
powstające w 

związku z zawartą po  
dniu 1 stycznia 2013 

r. umową na 
realizację programu,  
projektu lub zadania 
finansowanego w co  

najmniej 60% 
środkami, o których  
mowa w art. 5 ust. 1  

pkt 2 ustawy 

12.8

w związku z już  
zawartą umową  

na realizację  
programu, 

projektu lub 
zadania

12.8.1

Kwota zobowiązań  
wynikających z 
przejęcia przez 

jednostkę samorządu  
terytorialnego 

zobowiązań po 
likwidowanych i  

przekształcanych 
samodzielnych 

zakładach opieki  
zdrowotnej

13.1

Dochody budżetowe 
z tytułu dotacji  

celowej z budżetu  
państwa, o której  
mowa w art. 196  
ustawy z  dnia 15 
kwietnia 2011 r.  o 

działalności 
leczniczej (Dz. U. z 
2013 r. poz. 217, z 

późn. zm.)

13.2

 Wysokość 
zobowiązań 

podlegających 
umorzeniu, o którym 

mowa w art. 190  
ustawy o działalności  

leczniczej

13.3

 Wydatki na spłatę 
przejętych 

zobowiązań 
samodzielnego 

publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej 

przekształconego na  
zasadach 

określonych w 
przepisach  o 
działalności 
leczniczej

13.4

 Wydatki na spłatę 
przejętych 

zobowiązań 
samodzielnego 

publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej 
likwidowanego na 

zasadach 
określonych w 
przepisach  o 
działalności 
leczniczej

13.5

 Wydatki na spłatę 
zobowiązań 

samodzielnego 
publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej 
przejętych do końca  
2011 r. na podstawie  

przepisów o 
zakładach opieki  

zdrowotnej

13.6

Wydatki bieżące na 
pokrycie ujemnego 

wyniku finansowego 
samodzielnego 

publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej

13.7

w tym:

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego  
wyniku 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Wyszczególnienie

Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4

w tym:

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

 Spłaty rat 
kapitałowych oraz 
wykup papierów 
wartościowych, o 
których mowa w 

pkt. 5.1., 
wynikające 

wyłącznie z tytułu 
zobowiązań już 

zaciągniętych x

  Kwota długu, 
którego planowana 
spłata dokona się z 
wydatków budżetu 

x

   Wydatki 
zmniejszające dług 

x

   spłata 
zobowiązań 

wymagalnych z lat 
poprzednich, 

innych niż w poz. 

14.3.3 x

   związane z 
umowami 

zaliczanymi do 
tytułów dłużnych 
wliczanych do 
państwowego 

długu publicznego 
x

   wypłaty z tytułu 
wymagalnych 

poręczeń i 

gwarancji x

   Wynik operacji 
niekasowych 

wpływających na 
kwotę długu ( m.in. 
umorzenia, różnice 

kursowe) x

2017 6 065 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 2 065 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 2 065 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 2 065 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 65 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 140 331,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

*  Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra 
Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16. 
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy  określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu).  Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z 
tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej 
prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.   

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy
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Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p. Nazwa i cel
Jednostka 

odpowiedzialna lub  
koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady  
finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021

Od Do

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 5 087 473,98 4 424 677,37 109 994,04 6 686,28 0,00 0,00

1.a - wydatki bieżące 607 937,37 184 210,67 109 994,04 6 686,28 0,00 0,00

1.b - wydatki majątkowe 4 479 536,61 4 240 466,70 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa  
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z  
tego:

4 954 825,86 4 363 502,09 96 075,36 0,00 0,00 0,00

1.1.1 - wydatki bieżące 475 289,25 123 035,39 96 075,36 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1
Przedsięwzięcie 2/2012 - Realizacja Programu Operacyjnego  
Innowacyjna gospodarka "Internet dla dzieci - przeciwdziałanie  
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobrzeń Wlk."

DOBRZEŃ WIELKI 2012 2018 282 713,00 14 465,00 14 465,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.2

Przedsięwzięcie 4/2016 - Odrestaurowanie ołtarza głównego w  
kościele parafialnym pw. św. Jadwigi w Chróścicach - projekt  
partnerski "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na  
obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - część  
południowa"  

Urząd Gminy 2016 2018 54 335,50 41 605,00 10 335,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.3

Przedsięwzięcie 3/2016 - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi  
wojew. nr 457 na odcinku łączącym miej. Stare Siołkowice i Chróścice  
wraz z budową parkingu Bike&Ride w Dobrzeniu Wielkim w ramach  
projektu partnerskiego "Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w  
powiecie opolskim - etap I"

Urząd Gminy 2014 2017 1 894,20 1 894,20 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.4
Przedsięwzięcie 1/2017 - Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 -  
"Opolskie dla rodziców i dzieci" RPOP.07.06.00-16.0001/16 Urząd Gminy 2017 2018 66 000,00 27 500,00 38 500,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.5
Przedsięwzięcie 2/2017 - Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1  
RPOP.09.01.02.-16-0018/16

Urząd Gminy 2017 2019 22 003,03 14 053,03 7 950,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.6
Przedsięwzięcie 3/2017 - Przedszkola na wymiar - utworzenie nowych  
miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy  
przedszkoli w 8 gminach AO RPOP.09.01.04-16-0005/16

Urząd Gminy 2017 2018 48 343,52 23 518,16 24 825,36 0,00 0,00 0,00

1.1.2 - wydatki majątkowe 4 479 536,61 4 240 466,70 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1
Przedsięwzięcie 2/2016 - Budowa drogi łączącej ul. Strzelców  
Bytomskich w m. Dobrzeń Wielki i ul. Stawy w m. Chróścice Urząd Gminy 2016 2017 2 771 984,81 2 628 854,90 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.3

Przedsięwzięcie 3/2016 - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi  
wojew. nr 457 na odcinku łączącym miej. Stare Siołkowice i Chróścice  
wraz z budową parkingu Bike&Ride w Dobrzeniu Wielkim w ramach  
projektu partnerskiego "Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w  
powiecie opolskim - etap I"

Urząd Gminy 2014 2017 1 707 551,80 1 611 611,80 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 132 648,12 61 175,28 13 918,68 6 686,28 0,00 0,00

1.3.1 - wydatki bieżące 132 648,12 61 175,28 13 918,68 6 686,28 0,00 0,00
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L.p. Limit 2022
Limit 

zobowiązań

1 0,00 5 661 574,75

1.a 0,00 3 843 350,75

1.b 0,00 1 818 224,00

1.1 0,00 5 539 504,63

1.1.1 0,00 3 721 280,63

1.1.1.1 0,00 363 302,00

1.1.1.2 0,00 200 000,00

1.1.1.3 0,00 3 026 632,08

1.1.1.4 0,00 66 000,00

1.1.1.5 0,00 22 003,03

1.1.1.6 0,00 43 343,52

1.1.2 0,00 1 818 224,00

1.1.2.1 0,00 0,00

1.1.2.3 0,00 1 818 224,00

1.2 0,00 0,00

1.2.1 0,00 0,00

1.2.2 0,00 0,00

1.3 0,00 122 070,12

1.3.1 0,00 122 070,12
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L.p. Nazwa i cel
Jednostka 

odpowiedzialna lub  
koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady  
finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021

Od Do

1.3.1.1
Przedsięwzięcie 1/2016 - Dzierżawa biurowego urządzenia  
wielofunkcyjnego

Urząd Gminy 2016 2019 14 051,52 3 512,88 3 512,88 3 512,88 0,00 0,00

1.3.1.5
Przedsięwzięcie 2/2014 - Dzierżawa miejsca na kominie Elektrowni  
Opole do zainstalowania 2 kamer internetowych Urząd Gminy 2014 2019 48 609,60 7 724,40 6 346,80 3 173,40 0,00 0,00

1.3.1.7
Przedsięwzięcie 23/2015 - Dostęp on-line do systemu informacji  
prawnej LEX Urząd Gminy 2015 2017 23 985,00 7 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.8
Przedsięwzięcie 5/2016 - Sporządzenie miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego Chróścice-3 Urząd Gminy 2016 2017 29 520,00 29 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.9
Przedsięwzięcie 6/2016 - Sporządzenie projektu zmiany miejscowego  
planu zagospodarowania przestrzennego Dobrzeń Wielki-2 Urząd Gminy 2016 2017 5 904,00 5 904,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.10
Przedsięwzięcie 6/2017 - Utrzymanie aplikacji mobilnej dla Gminy  
Dobrzeń Wielki

Urząd Gminy 2017 2018 10 578,00 6 519,00 4 059,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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L.p. Limit 2022
Limit 

zobowiązań

1.3.1.1 0,00 14 051,52

1.3.1.5 0,00 48 609,60

1.3.1.7 0,00 23 985,00

1.3.1.8 0,00 29 520,00

1.3.1.9 0,00 5 904,00

1.3.1.10 0,00 0,00

1.3.2 0,00 0,00
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Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzeń Wielki na lata
2017 - 2022

W Uchwale Nr XXXII/256/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2022 proponowane zmiany dotyczą:

A. W Załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa:

1) zmniejszenie planu dochodów ogółem o kwotę – 2.057.105,77 zł., z tego:

· zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę – 2.057.105,77 zł., w tym:

ü dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych

FB.I.3111.1.1.2017.EA (-)329,85 zł.,

ü dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego FB.I.3111.2.221.2017.ŁK (-

)1.910.000,00 zł.,

ü dotacja celowa z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej FB.I.3111.2.217.2017.UP –210,00 zł.,

ü dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla

opiekuna, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin FB.I.3111.2.209.2017.AS (-)530.000,00 zł.,

ü dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

FB.I.3111.1.6.2017.UP, FB.I.3111.2.197.2017.AS – 14,08 zł.,

ü wykonanie dochodów bieżących ponad założony plan – 383.000,00 zł.;

2) zmniejszenia planu wydatków ogółem o kwotę (-)2.057.105,77 zł. z tego:

· zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę (-)2.140.105,77 zł., w tym:

ü wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych (-)329,85 zł.,

ü realizację świadczenia wychowawczego (-)1.910.000,00 zł.,

ü finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z

pomocy społecznej – 210,00 zł.,

ü realizacja świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, ustawy o wsparciu kobiet w

ciąży i rodzin (-)530.000,00 zł.,

ü realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 14,08 zł.,

ü remont pokrycia dachowego budynku biblioteki w Kup – 34.000,00 zł.,

ü remont mieszkania komunalnego ul. Dworcowa Dobrzeń Wielki – 30.000,00 zł.,

ü bieżące funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 5.000,00 zł.,

ü remont ogrodzenia parkingu zlokalizowanego na działce gminnej przy ul. Kośnego w Chróścicach –

8.000,00 zł.,

ü funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 300.000,00 zł.,

ü przeniesienie planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na

rozbudowę oświetlenia ulicznego dróg gminnych (-)48.000,00 zł.,

ü przeniesienie planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na
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wykonanie aktualizacji projektu termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Dobrzeniu Małym

(-)29.000,00 zł.,

· zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 83.000,00 zł., w tym:

ü rozbudowę oświetlenia ulicznego dróg gminnych – 48.000,00 zł.,

ü wykonanie aktualizacji projektu termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Dobrzeniu Małym –

29.000,00 zł.,

ü budowa przyłączy do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej – 40.000,00 zł.,

ü przeniesienie planu wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na remont

pokrycia dachowego budynku biblioteki w Kup (-)34.000,00 zł.,

Przedstawione zmiany w palnie dochodów i wydatków wynikają ze zmian zaproponowanych do Uchwały w

sprawie dokonania zmian w budżecie gminy przedłożonych na sesję Rady Gminy w dniu 30.11.2017 r. oraz

zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Nr: 0050.1.110.2017 z dnia 31.10.2017 r. , 0050.1.120.2017 z

dnia 16.11.2017 r. oraz 0050.1.123.2017 z dnia 20.11.2017 r.

B. W Załączniku nr 2 zawierającym wykaz przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:

1) Dodaje się Przedsięwzięcie 6/2017 – „Utrzymanie wielozadaniowej aplikacji mobilnej dla mieszkańców

Gminy Dobrzeń Wielki”. Limit wydatków na rok 2017 wynosi 6.519,00 zł. Łączny limit zobowiązań na lata

2017-2018 wynosi 10.578,00 zł.
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Projekt

z dnia  23 listopada 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXXVIII/         /2017
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 30 listopada 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2017 r., 
poz. 1875) i art. 212 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 
Dz. U. 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1.  W uchwale Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr 5/3/2017 z dnia 21 lutego 2017 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2017 wprowadza się zmiany po stronie dochodów 
i wydatków według załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Klemens Weber
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/ /2017

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 30 listopada 2017 r.

Dochody bieżące

Dział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od

innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

383 000,00 0,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 383 000,00 0,00

Razem 383 000,00 0,00

Wydatki bieżące

Dział Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia

700 Gospodarka mieszkaniowa 30 000,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30 000,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 30 000,00 0,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30 000,00 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

5 000,00 0,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 5 000,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 000,00 0,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 000,00 0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 308 000,00 0,00

90002 Pozostała działalność 300 000,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 300 000,00 0,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 300 000,00 0,00

90095 Pozostała działalność 8 000,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 8 000,00 0,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 000,00 0,00

Razem 343 000,00 0,00

Wydatki majątkowe

Dział Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 40 000,00 0,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 40 000,00 0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 0,00

Razem 40 000,00 0,00

Wydatki bieżące
70005 Remont mieszkania komunalnego ul. Dworcowa Dobrzeń Wielki.

75412 Zwiększenie planu z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Ochotniczych Straży
Pożarnych.

90002 Zwiększenia planu z przeznaczeniem na wydatki związane z kosztami funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

90095 Remont ogrodzenia parkingu zlokalizowanego na działce gminnej przy ul. Kośnego w 
Chróścicach.

Wydatki majątkowe
90001 Budowa przyłączy do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej.
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Projekt

z dnia  23 listopada 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXXVIII/              /2017
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy 
Dobrzeń Wielki na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1892 z późń. zm.) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów 
poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 r. (M.P. z 2017 r., poz. 958) z kwoty 52,49 zł za 1 dt 
do kwoty 46,00 zł za 1dt, która stanowi podstawę obliczania podatku rolnego na rok 2018 na terenie Gminy 
Dobrzeń Wielki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Klemens Weber
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UZASADNIENIE

Podstawą do ustalenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających
kwartał poprzedzający rok podatkowy. Podatek rolny stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta od 1 ha
przeliczeniowego w przypadku gospodarstw rolnych lub 5 q żyta od 1 ha gruntów w przypadku pozostałych
gruntów rolnych. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 18 października 2017 r. średnia cena skupu żyta
wyniosła 52,49 za 1 kwintal (M. P. z 2017 r. poz. 958). Proponuje się obniżenie ustawowej ceny za 1 dt
żyta do kwoty 46,00 zł. Proponowana stawka wynosić będzie 87,63% stawki ustawowej.
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Projekt

z dnia  23 listopada 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXXVIII/          /2017
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 30 listopada 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2017r. poz. 1875) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2017r. poz. 1785), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1.  Przepis § 1 ust. 7 uchwały Nr II/9/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie 
wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2014r. 
poz. 2764 z późn. zm.) otrzymuje brzmienie:

„7)  od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

a)  mniejszej niż 22 miejsca 800,00 zł.,

b)  równej lub większej niż 22 miejsca 1 300,00 zł.”.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Projekt

z dnia  22 listopada 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXXVIII/    /2017
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy Dobrzeń Wielki

Na podstawie przepisu art. 10a i art. 10b ust. 1 w zw. z ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r. poz. 1875), Rada Gminy Dobrzeń 
Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2018r. postanawia się o zorganizowaniu wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych 
Gminy Dobrzeń Wielki zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz gminnych instytucji kultury w ramach 
Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki. 

§ 2. Wspólna obsługa prowadzona będzie dla następujących jednostek obsługiwanych jednostek oświaty:

a) przedszkoli:

- Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim,

- Publicznego Przedszkola w Chróścicach,

b) szkół:

- Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim,

- Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim,

- Zespołu Szkół w Chróścicach,

- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup.

§ 3. W ramach wspólnej obsługi prowadzonej przez Urząd Gminy Dobrzeń Wielki będzie znajdowało się 
prowadzenie spraw jednostek obsługiwanych określonych w postanowieniu § 2 w kontekście:

1) usług z zakresu pomocy prawnej, poprzez nawiązanie współpracy z radcą prawnym lub adwokatem, którzy 
w ramach swoich obowiązków będą świadczyć pomoc prawną na rzecz jednostek obsługiwanych;

2) usług z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości i rozliczeń polegających na:

a) prowadzeniu gospodarki finansowej jednostek obsługiwanych zgodnie z obowiązującymi przepisami 
powszechnie obowiązującego prawa,

b) prowadzeniu ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami powszechnie obowiązującego 
prawa,

c) prowadzeniu ewidencji majątkowej w oparciu o dokumenty i dyspozycje kierowników jednostek 
obsługiwanych, w tym dokumentacji inwentaryzacyjnej,

d) sporządzaniu sprawozdań finansowych i budżetowych jednostek obsługiwanych,

e) doradztwie planowania finansowego, a w szczególności przygotowaniu niezbędnych danych do sporządzenia 
wniosku budżetowego oraz projektu planu finansowego jednostek obsługiwanych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami powszechnie obowiązującego prawa,

f) określeniu zasad polityki rachunkowości jednostek obsługiwanych,

g) prowadzeniu obsługi kasowej i bankowej jednostek obsługiwanych;
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3) usług z zakresu spraw organizacyjnych, polegających na prowadzeniu administracji kadrowo-płacowej 
obejmującej:

a) prowadzenie obsługi płacowej jednostek obsługiwanych, w tym sporządzanie list płac oraz dokonywanie 
wypłat wynagrodzeń i innych należności,

b) ewidencjonowanie danych o wypłacanym wynagrodzeniu,

c) prowadzenie obsługi księgowej funduszu socjalnego,

d) prowadzenie rozliczeń z urzędami, w tym z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

e) wystawianie stosownych zaświadczeń,

f) prowadzenie akt osobowych pracowników zatrudnianych w jednostkach obsługiwanych,

g) analizę poniesionych wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli w odniesieniu do średnich wynagrodzeń, 
o których mowa w przepisie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela,

h) obsługę podróży służbowych,

i) organizowanie i przeprowadzanie szkoleń i doskonalenia zawodowego;

4) pozostałych usług polegających na:

a) sporządzaniu analiz finansowych i organizacyjnych jednostek obsługiwanych,

b) gromadzeniu i przechowywaniu dokumentacji jednostek obsługiwanych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Uzasadnienie

Centra usług wspólnych w ujęciu czysto koncepcyjnym nie są nowością w funkcjonowaniu jednostek
samorządu terytorialnego, w szczególności jednostek stopnia podstawowego (gmin). Powoływanie tego typu
jednostek w odniesieniu do samorządów terytorialnych i ich jednostek organizacyjnych następowało już dużo
wcześniej przed dniem 1 stycznia 2016 r. Wskazać należy, że z tym właśnie dniem weszła w życie ustawa
z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2015r. poz. 1045 z późn. zm.). Ustawa ta dodała w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) przepisy art. 10a-10d, które ukonstytuowały instytucję
centrów usług wspólnych na najniższym poziomie samorządu terytorialnego.

Zorganizowanie wspólnej obsługi nie wymaga powołania do życia osobnej jednostki organizacyjnej
w postaci centrum usług wspólnych, która miałaby zajmować się jej prowadzeniem. Wspólna obsługa może się
odbywać poprzez urząd danej gminy. Takie też rozwiązanie zostało przyjęte przez Gminę Dobrzeń Wielki.
Wśród zalet takiego rozwiązania można chociażby wymienić:

1)brak konieczności tworzenia kolejnej jednostki organizacyjnej Gminy Dobrzeń Wielki;

2)brak bezpośrednio niezależnego służbowo kierownika centrum usług wspólnych i związany z tym brak
konieczności ponoszenia kosztów jego wynagrodzenia;

3)pozytywny oddźwięk społeczny związany z faktem ograniczania organizacji, a nie jej powiększania,
a jednocześnie bardziej racjonalnego zarządzania posiadanymi środkami osobowymi i rzeczowymi.

W założeniu wspólna obsługa przełoży się na osiągniecie pozytywnych celów organizacyjnych, wśród
których wymienić można:

1)możliwość skoncentrowania się na działalności operacyjnej (merytorycznej) przez predystynowane do tego
jednostki organizacyjne gminy;

2)efektywność wykorzystania posiadanego już potencjału kadrowego i rzeczowego (nieruchomości oraz
ruchomości);

3)efektywność przepływu informacji przy założeniu pracy zespołowej, która wyniknie z konieczność
współpracy różnych podmiotów;

4)synchronizację pracy, odpowiedni podział ról i obowiązków;

5)oszczędności (zmniejszenie kosztów działalności operacyjnej, efekt synergii przy wspólnym dokonywaniu
zakupów usług).

Podsumowując, centra usług wspólnych to koncepcja organizacyjna od lat sprawdzająca się na całym
świecie, zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej. Utworzenie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych
Gminy Dobrzeń Wielki powinno doprowadzić do stopniowej racjonalizacji kosztów działania w jednostkach
przystępujących do tej formy profesjonalizacji, standaryzacji i centralizacji.
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Projekt

z dnia  23 listopada 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXXVIII/    /2017
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. 
z  2017r. poz.1875) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r. poz. 328, zm., poz.1566), Rada Gminy Dobrzeń 
Wielki uchwala, co następuje:

§ 1.  Uchwala się Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń 
Kanalizacyjnych będących w posiadaniu PROWOD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Kup, 
który stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Opole, październik 2017 r. 

 

 

 
 

 

Załącznik  do uchwały Nr XXXVIII/        /2017 

 Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

  Z dnia 30 listopada 2017r. 

 

  

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ 
WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH                   

W GMINIE DOBRZEŃ WIELKI BĘDĄCYCH W EKSPLOATACJI 
PROWOD SPÓŁKA SP. Z O.O. 

z siedzibą w KUP                                                                                          
biuro: ul. Janiny Kłopockiej 3, 45-920 Opole 

NA LATA 2018 - 2020 
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I. WPROWADZENIE 

 Prowod Spółka z o.o. z siedzibą w Kup, biuro ul. Janiny Kłopockiej 3, 45-920 Opole wpisana 

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 102843, prowadzi 

działalność w oparciu u ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzeniu ścieków tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z póżn. zm.), zwanej 

dalej ustawą. 

Spółka uzyskała wymagane ustawą (art. 16 ust. 1) zezwolenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w 

formie decyzji Or.ZG-7033/1/02 z dnia 03-10-2002 r. 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie 

Dobrzeń Wielki będących w posiadaniu Spółki Prowod Sp. z o.o. z siedzibą w Kup, biuro ul. Janiny 

Kłopockiej 3 w Opolu na lata 2018 - 2020 został opracowany na podstawie art.21 ust.1-3 ustawy, 

przy uwzględnieniu aktualnych warunków technicznych i ekonomicznych Spółki. Plan obejmuje 

obecny obszar i strukturę działania Spółki. 

Zgodnie z ustawą, plan ten musi być zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, 

a następnie musi być zatwierdzony przez Radę Gminy.  

Waga tego planu polega na tym, że będzie miał on bezpośredni wpływ na poziom opłat za wodę 

i ścieki, stosowanych przez Spółkę. 

Podstawą określenia zadań w planie i ustalenia ich zakresów są posiadane przez Spółkę dane 

związane z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzeń Wielki oraz potrzebami 

rozwoju i przebudowy systemów wodociągowo-kanalizacyjnych wynikających z ich zużycia 

technologicznego lub niespełnienia obecnie obowiązujących norm jakościowych. 

Podstawowym warunkiem, który powinien być spełniony przez Plan jest to, by jego realizacja 

nie spowodowała nadmiernego wzrostu cen i opłat ustalonych w oparciu o koszty eksploatacji i 

utrzymania, amortyzacji, rat kapitałowych i odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

Uwzględnione w nim zostały również nowe zadania, które wynikają z polityki inwestycyjnej 

Gminy, możliwości finansowych Spółki Prowod oraz potrzeb i oczekiwań mieszkańców. 
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W niniejszym planie zadania dotyczące : 

 

• przedsięwzięcia inwestycyjne przewidziane do realizacji w dziedzinie urządzeń gospodarki 

wodnej na Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujęciem w Chróścicach. 

 

• przedsięwzięcia inwestycyjne przewidziane do realizacji w dziedzinie urządzeń gospodarki 

kanalizacyjnej na Oczyszczalni Ścieków w Dobrzeniu Wielkim. 

 

Niniejszy Plan obejmuje okres 3 lat od 2018 do 2020 roku. Plan ten ma charakter otwarty i 

może być sukcesywnie uzupełniany i korygowany. Dotyczy to zwłaszcza zmian rzeczowych, 

kosztowych  i czasowych planowanych przedsięwzięć oraz kierunków pozyskiwania środków na ich 

realizację, których wcześniej nie można było przewidzieć. Na podstawie Planu będą opracowywane 

roczne plany inwestycyjne Spółki, które będą uwzględniać w/w korekty. Doświadczenie pokazuje, 

że wieloletnie plany ulegają zmianom, spowodowanych bieżącymi nieprzewidywalnymi potrzebami.  

W związku z pogłębiającym się deficytem wody, po 12 latach eksploatacji zmodernizowanej 

Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Chróścice zaistniała konieczność na rozbudowę 

technologiczną układu uzdatniania i dystrybucji wody dla zaopatrzenia mieszkańców gminy              

Dobrzeń Wielki  i odstąpienie od częściowego zakupu hurtowego wody od Spółki Elkom Brzezie. 

                    

Zostały określone charakterystyczne rozbiory na obszarze zasilanym w Chróścicach  

następująco : 

• Qmaxd        = 2 500 m3 / d 

• Qmaxh        =    190 m3 / d 

 

Projektowana stacja uzdatniania wody zasilana będzie z dwóch nowych studni o wydajności                   

Q   = 110 m3 / h. tj. istniejącej studni nr 2a wykonanej w 2016 roku oraz projektowanej  w miejsce 

eksploatowanej przez ponad 50 lat studni nr 1a. 

Projektuje się również rozbudowę istniejącego zbiornika wody o poj. 2 x 200 m3 o dodatkowy             

zbiornik o poj. 200 m3 wraz z komorą zasuw oraz zabudowę i podłączenie stacjonarnego agregatu 

prądotwórczego 100kVA. Dla zapewnienia odpowiedniej ilości o odpowiednim ciśnieniu wody dla 

najbardziej oddalonych odbiorców niezbędne będzie wykonanie magistrali wodociągowej Ø 250 mm 

o dł. 2 570 m od stacji uzdatniania wody w Chróścicach do sieci Ø 200 mm w Dobrzeniu Wielkim. 
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Uwarunkowania gminy Dobrzeń Wielki dotyczące infrastruktury kanalizacyjnej, liczby 

mieszkańców w kontekście strategii rozwoju i zarządzania gospodarką wodno - ściekową nakazały 

rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim dla gminy Dobrzeń Wielki 

obejmującej swym zasięgiem cztery sołectwa: Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Chróścice, Kup oraz 

w gminie Łubniany sołectwo Brynica. Obecnie jest realizowana rozbudowa i przebudowa 

oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim o przepustowości  : 

• QŚr       = 2 000 m3 / d 

• Qmaxd     =  3 000 m3 / d 

• Qmaxh     =    250 m3 / d 

 

Oczyszczalnia ścieków dla gminy Dobrzeń Wielki nie spełnia wymagań obowiązującego 

pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Marszałka Województwa Opolskiego                                     

DOŚ - III.7322.23.2015.AK z dnia 02.04.2015 r. ważnego do dnia 29 maja 2024 roku, co potwierdzają 

wyniki analiz ścieków oczyszczonych oraz ilości ścieków odprowadzanych do odbiornika rz. Odry, 

która jest dwukrotnie wyższa od maksymalnej przepustowości oczyszczalni. Budowa obiektów 

technologicznych ze stali węglowej zabezpieczonej antykorozyjnie oraz przestarzałe systemy 

napowietrzania i recyrkulacji po 20 latach eksploatacji nie kwalifikują ich do wykorzystania w dalszej 

eksploatacji. 

Plan przedsięwzięć rozwojowo modernizacyjnych Spółki może być korygowany w przypadku 

zmian rzeczowych, kosztowych lub czasowych uzasadniających taką konieczność (art. 24 ustawy o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie z ustawą, plan ten 

określa: 

 planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych, 

 przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne w poszczególnych latach, 

 przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków, 

 nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach, 

 sposoby finansowania planowanych inwestycji. 

Można zatem stwierdzić, iż przedstawiony Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych będących w eksploatacji Prowod Sp. z o.o. jest zgodny z w/w 

opracowaniami planowania przestrzennego i spełnia wymagania art. 21 ust. 3. Ustawy, o której mowa 

wyżej. 
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II. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH 

Zakres planowanych usług wodociągowo kanalizacyjnych, zgodnie z celem dla którego Spółka 

została utworzona, obejmuje eksploatację obsługiwanych ujęć wody, stacji wodociągowych, sieci 

wodociągowych i kanalizacyjnych, przepompowni ścieków oraz oczyszczalni ścieków. 

Planowane inwestycje w tym zakresie mają na celu poprawienie jakości technicznej 

eksploatowanych instalacji, poprawienie systemu zarządzania i kierowania systemami wod.-kan., 

uzyskanie parametrów jakościowych wymaganych przepisami prawa,  poprawy stanu środowiska. 

Bezpośrednią obsługą klientów zajmuje się Biuro Obsługi Klienta, które dodatkowo prowadzi 

gospodarkę wodomierzową. 

SIEĆ WODOCIĄGOWA 

Spółka eksploatuje sieci wodociągowe i kanalizacyjne na terenie całej Gminy Dobrzeń Wielki. 

Systemy zaopatrzenia w wodę zaopatrują wszystkie wsie w Gminie Dobrzeń Wielki. 

Wodociąg zbiorowy Chróścice zaopatruje w wodę miejscowości Chróścice, Dobrzeń Wielki, 

Dobrzeń Mały, Kup.  

Woda do systemu dostarczana jest z dwóch studni głębinowych ujmujących wody podziemne 

z trzeciorzędowych zbiorników wód głębinowych.  

 

SIEĆ KANALIZACYJNA 

W Gminie Dobrzeń Wielki  istnieje w znakomitej większości sieć kanalizacyjna sanitarna 

grawitacyjna oraz w niewielu miejscach na sieciach kanalizacyjnych ścieki odprowadzane są z 

budynków poprzez indywidualne przydomowe przepompownie ścieków ( 38 szt. ). 

Spółka zajmuje się obsługą całego systemu kanalizacji na terenie gminy. 

 

Tereny  gminy Dobrzeń Wielki są skanalizowane we wszystkich miejscowościach : Dobrzeń 

Wielki, Dobrzeń Mały, Chróścice, Kup. 

Ścieki odprowadzane są na oczyszczalnię ścieków w Dobrzeniu Wielkim, gdzie następuje ich 

oczyszczanie.  
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Zadania inwestycyjne i modernizacyjne planowane w zakresie rozbudowy                                  

Stacji Uzdatniania Wody "Chróścice" wraz z magistralą wodociągową                                        

Chróścice - Dobrzeń Wielki : 

 

I. ROBOTY OGÓLNE 

1. Sporządzenie dokumentacji projektowej 

2. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej  

II. ROBOTY BUDOWLANE 

1. Remont istniejącego zbiornika 

• rozbiórka zasypki ziemnej 

• wykonanie izolacji i obróbki stropu 

• renowacja ścian wewnętrznych 

• ocieplenie systemowe 

• wymiana orurowania i armatury w komorze zasuw 

2. Zbiornik retencyjny jednokomorowy 200 m3 z komorą zasuw 

3. Opaska wokół zbiornika ok 75m2 

III. ROBOTY INSTALACYJNE 

A. Wykonanie studni nr 1a H=55,0 m , Q =110m3/h 

B. Obudowa, zabudowa studni nr 1a wraz z podłączeniem 

C. Likwidacja studni nr 1 H=55,0m 

D. Stacja Uzdatniania Wody Q=110 m3/h wyposażenie i montaż: 

• Przepływomierz z przetwornikiem 

• Urządzenia otwartego napowietrzania z dmuchawą 

• Pompownia IIo, 

• Urządzenia do korekty pH i dawkowania reagentów 

• Automatyczne filtry ciśnieniowe Ø1800  

• Urządzeni do dezynfekcji wody – lampa UV  

– z systemem czyszczącym 

• Pompownia IIIo wraz z połączeniem 

IV. MAGISTRALA WODOCIĄGOWA 

1. Zabudowa rurociągu Ø250 PE100RC SDR17 

- przewiert horyzontalny sterowany dł. ok. 2570mb 
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2. Zabudowa armatury: 

- zasuwy Dn200 4szt 

- hydranty naziemne Dn80 – 5 szt 

V. ROBOTY ELEKTRYCZNE 

1. Wykonanie sieci kablowych i monitoringu 

2. Agregat prądotwórczy 100 kVA stacjonarny i wyciszony 

3. Zabudowa i podłączenie słupowej stacji transformatorowej 100 kVA 

 
 

 

Zestawienie planowanych inwestycji przedstawiono w formie tabelarycznej w rozdziale III 

Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach. 
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III. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO - MODERNIZACYJNE W OKRESIE 
OBJĘTYM PLANEM  

Zadania rozwojowo - modernizacyjne planowane w zakresie usług wodociągowych  

 

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody "Chróścice" wraz z magistralą   

Chróścice - Dobrzeń Wielki. 

Zadanie rozpoczęto w 2017 r.  

Poniesione koszty ogólne związane z inwestycją wynoszą: 53 450 zł 

 

Rok 2018 

I.  ROBOTY OGÓLNE 

3. Sporządzenie dokumentacji projektowej                        -   40 000,00  zł 

4. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej   -   13 000,00  zł 

II. ROBOTY BUDOWLANE 

4. Remont istniejącego zbiornika                                         - 122 000,00  zł 

• rozbiórka zasypki ziemnej 

• wykonanie izolacji i obróbki stropu 

• renowacja ścian wewnętrznych 

• ocieplenie systemowe 

• wymiana orurowania i armatury w komorze zasuw 

5. Zbiornik retencyjny jednokomorowy 200 m3 z komorą zasuw    - 200 000,00  zł 

6. Opaska wokół zbiornika ok 75m2                                                                  -     6 000,00  zł 

7. Koszty ogólne                                                                                    -             56 937,50 zł 

 
III. ROBOTY INSTALACYJNE 

E. Wykonanie studni nr 1a H=55,0 m , Q =110m3/h                        - 110 000,00  zł 

F. Obudowa, zabudowa studni nr 1a wraz z podłączeniem              -   34 000,00  zł 

G. Likwidacja studni nr 1 H=55,0m                                                  -   15 000,00  zł 

H. Stacja Uzdatniania Wody Q=110 m3/h wyposażenie i montaż:   - 422 000,00  zł 

• Przepływomierz z przetwornikiem 

• Urządzenia otwartego napowietrzania z dmuchawą 

• Pompownia IIo, 

• Urządzenia do korekty pH i dawkowania reagentów 

• Automatyczne filtry ciśnieniowe Ø1800  

• Urządzeni do dezynfekcji wody – lampa UV  
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– z systemem czyszczącym 

• Pompownia IIIo wraz z połączeniem 

IV. MAGISTRALA WODOCIĄGOWA                           

3. Zabudowa rurociągu Ø250 PE100RC SDR17   - 650 000,00  zł 

- przewiert horyzontalny sterowany dł. ok. 2570mb 

4. Zabudowa armatury:                                                        -   20 000,00  zł 

- zasuwy Dn200 4szt 

- hydranty naziemne Dn80 – 5 szt 

V. ROBOTY ELEKTRYCZNE 

4. Wykonanie sieci kablowych i monitoringu                                     - 152 000,00  zł 

5. Agregat prądotwórczy 100 kVA stacjonarny i wyciszony               -   51 000,00  zł 

6. Zabudowa i podłączenie słupowej stacji transformatorowej 100 kVA   -   37 000,00  zł 

ROK Stacja Uzdatniania Wody w Chróścicach 

2018 I.   ROBOTY OGÓLNE 
 

53 000,00 zł 

2018 II.   ROBOTY BUDOWLANE 

 
328 000,00 zł 

2018 III.   ROBOTY INSTALACYJNE 

 581 000,00 zł 

2018 IV.   MAGISTRALA WODOCIĄGOWA 

 670 000,00 zł 

2018 V.   ROBOTY ELEKTRYCZNE 

 240 000,00 zł 

2018 VI. KOSZTY OGÓLNE 

   56 937,50 zł 
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Zadania rozwojowo - modernizacyjne planowane w zakresie usług kanalizacyjnych 

 

 

W ramach inwestycji Spółka PROWOD obecnie realizuje zadanie pt: ”Rozbudowa i 

przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim”.  

Inwestycja została rozpoczęta w 2017 roku.  Nakłady inwestycyjne na roboty budowlane  

w 2017 r. 3 800 686,16 zł.  Koszty ogólne okołoinwestycyjne poniesione przez Spółkę wyniosły 

722 327,91 zł 

 

Planowane koszty wykonania Inwestycji: 

 

1.   Budynek techniczny, w tym:                        -       3 426 808,64 zł  

Blok oczyszczania mechanicznego 

Stacja dmuchaw 

Blok odwadniania i higienizacji osadu 

Stanowisko odbioru osadu 

 

2.    Budowa reaktora biologicznego z komorą rozdziału,  w tym:   -       4 900 966,81 zł  

Komory osadu czynnego I ciąg 

Komory osadu czynnego II ciąg 

Komora tlenowej stabilizacji osadu z zagęszczaczem  

grawitacyjnym / Zbiornik buforowy/ 

 

3.    Budowa pompowni osadu  z komorą rozdziału, w tym:   -        379 483,36 zł  

- pompownia osadu 

- komora rozdziału 

 

4.    Budowa osadników wtórnych radialnych , w tym:    -      1 669 789,36 zł  

Osadnik wtórny I 

Osadnik wtórny II   

 

5.   Budowa komory pomiarowej ilości ścieków oczyszczonych    -         233 281,21 zł  

z pompownią ścieków oczyszczonych  

 

6.   Budowa wiaty magazynowej na osad;  Budowa garażu    -      1 103 893,32 zł  

na sprzęt i pojazdy mechaniczne 

 

7.   Budowa stanowiska zlewnego ścieków dowożonych    -        143 559,67 zł  

 

8.   Budowa poletek osadowych awaryjnych      - 55 867,15 zł  

 

9.   Budowa agregatu prądotwórczego      -   8 431,00 zł  

 

 

10. Modernizacja pompowni ścieków własnych      - 89 715,41 zł  

- pompownia ścieków własnych  

- komora zasuw -  4,41m2 
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11. Modernizacja budynku socjalnego z zapleczem technicznym    -         345 226,74 zł  

 

12. Modernizacja budynku trafo        -         302 566,16 zł  

 

13. Budowa miejsca segregowanego składowania odpadów    - 23 962,00 zł  

 

14. Ogrodzenie terenu oczyszczalni        - 82 621,20 zł  

 

15. Modernizacja utwardzenia nawierzchni terenu, w tym:    -        583 374,00 zł  

- ukształtowanie terenu 

- drogi i place wewnętrzne  

- ciągi piesze 

- przepusty pod zjazdami  

 

16. Rozbiórki - Obiekty przeznaczone do rozbiórki:    -        242 478,00 zł  

Poletka osadowe 

Piaskowniki pionowe 

Reaktory biologiczne – biobloki 

Punkt zlewny ścieków dowożonych 

Komora pomiarowa z budynkiem przetwornika 

Pompownia ścieków oczyszczonych 

 

17. Zagospodarowanie terenu, zieleń       - 39 516,80 zł  

 

18. AKPiA - Modernizacja i rozbudowa istniejącego systemu AKPiA.   -        509 948,78 zł  

Komunikacja Profibus, montaż urządzeń pomiarowych  

i sterowniczych, instalacje obiektowe instalacyjne,  

system sterowania i wizualizacji SCADA, 

 

19.  Sieci i kanały międzyobiektowe oraz roboty demontażowe   -        182 514,80 zł  

 

20.  Zewnętrzne linie kablowe, oświetlenie terenu i monitoring   -        315 933,79 zł  

 

21.  Rozruch technologiczny                 - 95 200,00 zł  

 

22.   Obiekty pomocnicze i towarzyszące - wyposażenie oczyszczalni:        -     1 383 328,92 zł  

Zakup: wyposażenia laboratorium, wyposażenia oczyszczalni  

w sprzęt ratunkowy i ochronny, wyposażenia obsługi -sprzęt  

biurowy, meble oraz wyposażenie szatni, oznaczenia obiektów  

i armatury, kosza jezdnego na odpady 1100 l., samochodu  

ciężarowego typu ""hakowiec"" z urządzeniem hakowym,  

kontenera do załadunku osadu, kompatybilnego z ww.  

samochodem ciężarowym typu ""hakowiec"",  

ładowarki przegubowej, ciągnika rolniczego, przyczepy  

samowyładowczej, rozrzutnika, kosiarki tylno-bocznej,  

pługu do odśnieżania, zamiatarki, myjki wysokociśnieniowej  

z podgrzewaniem wody, przyczepy samowyładowczej, samplera stacjonarnego. 

Wykonanie zasilania w energię elektryczną dla samplera  

stacjonarnego. Wykonanie elementów AKPiA " 
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23.  Wentylacja             -       106 807,27 zł  

 

24.  Agregat w pompowni ścieków               - 51 

725,61 zł  

 

25. Przebudowa poletek osadowych awaryjnych                                                    -            34 347,24 zł 

 

26. Koszty ogólne związane z Inwestycją                                                          -            985 627,91  zł 

 

Dodatkowo w ramach dofinansowania z Narodowego Funduszu  Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej  

 

1.      Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej  

            - System GIS dla WIK                             -          62 800,00 zł 

2.     Montaż instalacji fotowoltaicznej przy SUW Chróścice                  -        

186 178,86 zł 

 

Rok  2018 

 

1.   Budynek techniczny, w tym:            -     3 426 808, 64  zł  

Blok oczyszczania mechanicznego 

Stacja dmuchaw 

Blok odwadniania i higienizacji osadu 

Stanowisko odbioru osadu 

 

 

2.    Budowa reaktora biologicznego z komorą rozdziału,  w tym:   -      2 667 952,75 zł  

Komory osadu czynnego I ciąg 

Komory osadu czynnego II ciąg 

Komora tlenowej stabilizacji osadu z zagęszczaczem  

grawitacyjnym / Zbiornik buforowy/ 

 

3.    Budowa pompowni osadu  z komorą rozdziału, w tym:   -         339 122,85 zł  

- pompownia osadu 

- komora rozdziału 

 

4.    Budowa osadników wtórnych radialnych , w tym:    -       1 262 322,70 zł  

Osadnik wtórny I 

Osadnik wtórny II   

 

5.    Budowa komory pomiarowej ilości ścieków oczyszczonych    -         208 223,80 zł  

z pompownią ścieków oczyszczonych  

 

6.   Budowa wiaty magazynowej na osad;  Budowa garażu    -             196 423,79zł  

na sprzęt i pojazdy mechaniczne 

 

7.   Budowa stanowiska zlewnego ścieków dowożonych    -         143 559,67 zł  
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8.   Budowa poletek osadowych awaryjnych      -            3 080,15  zł  

 

9.   Budowa agregatu prądotwórczego      -             8 431,00 zł  

 

10.  Modernizacja pompowni ścieków własnych      -           67 533,60 zł  

- pompownia ścieków własnych  

- komora zasuw -  4,41m2 

 

11.  Modernizacja budynku socjalnego z zapleczem technicznym    -          345 226,74 zł  

 

12.  Modernizacja budynku trafo        -         302 566,16 zł  

 

13.  Budowa miejsca segregowanego składowania odpadów    -           10 060,61 zł  

 

14.  Ogrodzenie terenu oczyszczalni       -           38 916,55 zł  

 

15.  Modernizacja utwardzenia nawierzchni terenu, w tym:    -         423 311,87 zł  

- ukształtowanie terenu 

- drogi i place wewnętrzne  

- ciągi piesze 

- przepusty pod zjazdami  

 

 16.  Rozbiórki - Obiekty przeznaczone do rozbiórki:    -          146 498,13 zł  

 Poletka osadowe 

Piaskowniki pionowe 

Reaktory biologiczne – biobloki 

Punkt zlewny ścieków dowożonych 

Komora pomiarowa z budynkiem przetwornika 

Pompownia ścieków oczyszczonych 

 

17.  Zagospodarowanie terenu, zieleń       -            39 516,80 zł  

 

18.  AKPiA - Modernizacja i rozbudowa istniejącego systemu AKPiA.   -          509 948,78 zł  

 

Komunikacja Profibus, montaż urządzeń pomiarowych  

i sterowniczych, instalacje obiektowe instalacyjne,  

system sterowania i wizualizacji SCADA, 

 

19.  Sieci i kanały międzyobiektowe oraz roboty demontażowe   -            182 514,80 

zł  

 

20.  Zewnętrzne linie kablowe, oświetlenie terenu i monitoring   -          247 095,91 zł  

 

21.  Rozruch technologiczny                 - 95 200,00 zł  

 

22.   Obiekty pomocnicze i towarzyszące - wyposażenie oczyszczalni:       -         943 670,00 zł  

Zakup: wyposażenia laboratorium, wyposażenia oczyszczalni  

w sprzęt ratunkowy i ochronny, wyposażenia obsługi -sprzęt  

biurowy, meble oraz wyposażenie szatni, oznaczenia obiektów  

i armatury, kosza jezdnego na odpady 1100 l., samochodu  

ciężarowego typu ""hakowiec"" z urządzeniem hakowym,  

Id: 9AF95586-5F23-49DF-9A23-797EA7E7E969. Projekt Strona 15



 

kontenera do załadunku osadu, kompatybilnego z ww.  

samochodem ciężarowym typu ""hakowiec"",  

ładowarki przegubowej, ciągnika rolniczego, przyczepy  

samowyładowczej, rozrzutnika, kosiarki tylno-bocznej,  

pługu do odśnieżania, zamiatarki, myjki wysokociśnieniowej  

z podgrzewaniem wody, przyczepy samowyładowczej, samplera stacjonarnego. 

Wykonanie zasilania w energię elektryczną dla samplera  

stacjonarnego. Wykonanie elementów AKPiA " 

23.  Wentylacja                  -        106 807,27 zł  

 

24.  Agregat w pompowni ścieków                 -  51 

725,61 zł  

 

25. Przebudowa poletek osadowych awaryjnych                                                    -            34 347,24 zł 

 

26. Koszty ogólne związane z Inwestycją                                                              -           185 700,00 zł 

 

Dodatkowo w ramach dofinansowania z Narodowego Funduszu                                                          

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

1.      Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej  

             - System GIS dla WIK                -          62 800,00 zł                     

2.     Montaż instalacji fotowoltaicznej przy SUW Chróścice               -       

186 178,86  zł 

 

Rok  2019 

1.  Budowa miejsca segregowanego składowania odpadów    -           13 901,39 zł  

 

2.  Ogrodzenie terenu oczyszczalni                   -           43 704,65 zł  

 

3.  Modernizacja utwardzenia nawierzchni terenu, w tym:    -         160 062,14 zł  

- ukształtowanie terenu 

- drogi i place wewnętrzne  

- ciągi piesze 

- przepusty pod zjazdami  

 

4.  Zewnętrzne linie kablowe, oświetlenie terenu i monitoring   -          68 837,88 zł  

 

5. Obiekty pomocnicze i towarzyszące - wyposażenie oczyszczalni:                  -          439 658,92 zł  

Zakup: wyposażenia laboratorium, wyposażenia oczyszczalni  

w sprzęt ratunkowy i ochronny, wyposażenia obsługi -sprzęt  

biurowy, meble oraz wyposażenie szatni, oznaczenia obiektów  

i armatury, kosza jezdnego na odpady 1100 l., samochodu  

ciężarowego typu ""hakowiec"" z urządzeniem hakowym,  

 

6. Koszty ogólne związane z Inwestycją                                                              -           62 300,00 zł 

 

Rok  2020 
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1. Linia granulacji osadu z oczyszczalni ścieków      -     2 200 000,00 zł 

2. Koszty ogólne związane z Inwestycją                                                              -              15 300,00 zł 
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Lp. Modernizowany obiekt 

Wartość 

modernizacji 

oczyszczalni 

[ zł ] 

2018 2019 2020 

1 Budynek techniczny  3 426 808,64 zł   3 426 808,64 zł   -   zł   

2 
Budowa reaktora biologicznego 

z komorą rozdziału 

 4 900 966,81 zł   2 667 952,75 zł   -   zł   

3 
Budowa pompowni osadu  z 

komorą rozdziału, 

 379 483,36 zł   339 122,85 zł   -   zł   

4 
Budowa osadników wtórnych 

radialnych 

 1 669 789,36 zł   1 262 322,70 zł   -   zł   

5 
Budowa komory pomiarowej 

ilości ścieków oczyszczonych 

  

 233 281,21 zł   208 223,80 zł   -   zł   

6 Budowa wiaty magazynowej na 

osad;  Budowa garażu   

 1 103 893,32 zł   196 423,79 zł   -   zł   

7 Budowa stanowiska zlewnego 

ścieków dowożonych  

 143 559,67 zł   143 559,67 zł   -   zł   

8 Budowa poletek osadowych 

awaryjnych 

 55 867,15 zł   3 080,15 zł   -   zł   

9 
Budowa agregatu 

prądotwórczego 

 8 431,00 zł   8 431,00 zł   -   zł   

10 
Modernizacja pompowni 

ścieków własnych 

 89 715,41 zł   67 533,60 zł   -   zł   

11 

Modernizacja budynku 

socjalnego z zapleczem 

technicznym   

   

 345 226,74 zł   345 226,74 zł   -   zł   

12 Modernizacja budynku trafo 

   

 302 566,16 zł   302 566,16 zł   -   zł   

13 
Budowa miejsca 

segregowanego składowania 

odpadu             

 23 962,00 zł   10 060,61 zł   13 901,39 zł   

14 Ogrodzenie terenu oczyszczalni 

   

 82 621,20 zł   38 916,55 zł   43 704,65 zł   

15 
 

Modernizacja utwardzenia 

nawierzchni terenu  

 583 374,00 zł   423 311,86 zł   160 062,14 zł   

16 Rozbiórki  242 478,00 zł   146 498,13 zł   -   zł   

17 
Zagospodarowanie terenu, 

zieleń 

 39 516,80 zł   39 516,80 zł   -   zł   

18 

AKPiA - Modernizacja i 

rozbudowa istniejącego systemu 

AKPiA 

 509 948,78 zł   509 948,78 zł   -   zł   

19 Sieci i kanały międzyobiektowe 

oraz roboty demontażowe  

 182 514,80 zł   182 514,80 zł   -   zł   

20 
Zewnętrzne linie kablowe, 

oświetlenie terenu i monitoring

    

 315 933,79 zł   247 095,91 zł   68 837,88 zł   

Id: 9AF95586-5F23-49DF-9A23-797EA7E7E969. Projekt Strona 18



 

 

 

IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ 
WPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

Racjonalne zużycie wody i wprowadzanie ścieków leży zarówno po stronie dostawcy usług, 

czyli Spółki, jak i odbiorców usług. 

Spółka podejmuje działania racjonalizujące zużycie wody poprzez monitoring i badania sieci w 

celu lokalizacji i likwidacji wycieków, poprzez wymianę starej nieszczelnej sieci wodociągowej oraz 

naprawę armatury w węzłach wodociągowych. Pozwala to na ograniczenie strat wody. Działania 

racjonalizujące zużycie wody przez odbiorców usług to przedsięwzięcia, które w sposób znaczący 

wpływają na sposób gospodarowania wodą i jest nim opomiarowanie zużycia. 

 

W przypadku ścieków jest to proces polegający na badaniu sieci pod kątem nielegalnych 

przyłączeń urządzeń kanalizacji deszczowej, monitoring i badania sieci w celu lokalizacji pęknięć i 

21 Rozruch technologiczny  95 200,00 zł   95 200,00 zł   -   zł   

22 

Obiekty pomocnicze i 

towarzyszące - wyposażenie 

oczyszczalni 

 1 383 328,92 zł   943 670,00 zł   439 658,92 zł   

23 Wentylacja  106 807,27 zł   106 807,27 zł   -   zł   

24 Agregat w pompowni ścieków  51 725,61 zł   51 725,61 zł   -   zł   

25 Przebudowa poletek osadowych  34 347,24 zł   34 347,24 zł   -   zł   

26 Koszty ogólne 985 627,91 zł 185 700,00 zł 62 300,00 zł 15 300,00 zł 

Dodatkowo w ramach dofinansowania 

z Narodowego Funduszu                                                          

Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej  

 

    

1 
Wdrożenie Systemu Informacji 

Przestrzennej             - System 

GIS dla WIK          

62 800,00    

2 
Montaż instalacji 

fotowoltaicznej 

przy SUW Chróścice         

186 176,86    

 
Razem 17 545 952,01 zł 

 

11 986 565,41 zł 

 

788 464,98zł 15 300,00 zł 

3 Linia granulacji osadu 

z oczyszczalni ścieków 

   2 200 000,00 

 
Ogółem 17 545 952,01 zł 

 

11 986 565,41 zł 

 

788 464,98zł 2 215 300,00 
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uszkodzeń powodujących dostawanie się do kanalizacji wód obcych oraz monitorowanie i 

racjonalizację procesu transportowania ścieków. Należy podejmować działania mające na celu 

likwidację nielegalnych podłączeń odprowadzeń ścieków do innych urządzeń niż kanalizacja 

sanitarna, egzekwowanie przepisów ochrony środowiska współpracując z działającymi w tym celu 

organami gminnymi. Opomiarowanie ilości zrzucanych ścieków należy do ich dostawcy. Realizacja 

powyższych zadań wymaga posiadania specjalistycznego sprzętu do badania sieci i lokalizacji 

nieszczelności, rozbudowy systemu monitoringu i sterowania procesami pracy stacji wodociągowych 

i przepompowni ścieków. 

Zadania inwestycyjne i modernizacyjne planowane w zakresie racjonalizacji zużycia 

wody wprowadzania ścieków: 

 poprawa sterowności sieci w systemach wodociągowych, 

 rozbudowa i modernizacja systemów zarządzania i kierowania sieciami wod.-kan., 

 wymiana sprzętu technicznego i wyposażenia. 

 

V. NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH 
 

Nakłady inwestycyjne planowane w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych 

 

           Rok 2018  

Sieci i urządzenia wodociągowe        -       1 928 937,50 zł 

Sieci i urządzenia kanalizacyjne         -       11 986 565,41 zł  

         Łączne nakłady w roku 2018      -     13 915 502,91 zł  

 

 

           Rok 2019  

         Sieci i urządzenia kanalizacyjne        -      788 464,98zł zł  

         Łączne nakłady w roku 2019           -      788 464,98zł zł  

 

 

           Rok 2020  

         Sieci i urządzenia kanalizacyjne         -      2 215 300,00 zł  

         Łączne nakłady w roku 2020           -      2 215 300,00 zł 
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VI. SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI 
 

Realizacja zadań ujętych w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Dobrzeń Wielki będących w posiadaniu         

Spółki Prowod Sp. z o.o. z siedzibą w Kup w latach 2018-2020 sfinansowana będzie 

 ze środków pochodzących z: 

•   dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

•   pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

•   środki własne. 

Id: 9AF95586-5F23-49DF-9A23-797EA7E7E969. Projekt Strona 21



Projekt

z dnia  21 listopada 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXXVIII/    /2017
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 4b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1.  Wyraża się wolę przystąpienia do procedury zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki polegającej na 
włączeniu do terytorium Gminy Dobrzeń Wielki części niżej wymienionych obszarów Miasta Opola, tj.:

a) obszaru dzielnicy Borki,

b) obszaru dzielnicy Czarnowąsy,

c) obszaru dzielnicy Krzanowice,

d) obszaru dzielnicy Świerkle,

e) obszaru dzielnicy Brzezie.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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UZASADNIENIE

W dniu 19 lipca 2016 roku Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie ustalenia granic
niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy
gminy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1134), na podstawie którego, zgodnie z treścią § 1 pkt 2) lit. a)
rozporządzenia, z dniem 1 stycznia 2017 r. w województwie opolskim granice miasta na prawach
powiatu Opole i w powiecie opolskim – Gminy Dobrzeń Wielki, zostały zmienione, poprzez
włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Opole obszaru obrębu
ewidencyjnego Borki, obszaru obrębu ewidencyjnego Czarnowąsy, obszaru obrębu ewidencyjnego
Krzanowice, obszaru obrębu ewidencyjnego Świerkle, części obszaru obrębu ewidencyjnego
Brzezie, części obszaru obrębu ewidencyjnego Dobrzeń Mały z dotychczasowego obszaru Gminy
Dobrzeń Wielki. Podkreślenia wymaga, że zmiana granic, która nastąpiła z dniem 1 stycznia 2017
roku, nie została poparta żadnymi pogłębionymi analizami, a ponadto, nie było wystarczających
w tym zakresie usprawiedliwionych podstaw do tego, by tak daleko idącą zmianę granic Gminy
Dobrzeń Wielki przeprowadzić, zwłaszcza, iż istotnie utrudnia ona realizację przez Gminę jej
dotychczasowych zadań własnych
Mając na uwadze powyższe, pismem z dnia 30 marca 2017 roku Rada Gminy Dobrzeń Wielki
wystąpiła za pośrednictwem Wojewody Opolskiego do Rady Ministrów z wnioskiem o zmianę
granic Gminy Dobrzeń Wielki, polegającą na wyłączeniu z obszaru miasta na prawach powiatu
Opola i włączeniu do terytorium Gminy Dobrzeń Wielki obszarów : obrębu ewidencyjnego Borki,
obrębu ewidencyjnego Czarnowąsy, obrębu ewidencyjnego Krzanowice, obrębu ewidencyjnego
Świerkle, części obrębu ewidencyjnego Brzezie oraz części obrębu ewidencyjnego Dobrzeń Mały.
Niestety, Rada Ministrów nie przychyliła się do ww. wniosku Rady Gminy Dobrzeń Wielki,
wskazując w projekcie rozporządzenia w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania
niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych
gmin, iż nie znajduje przesłanek do zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki.
Aktualnie, dostrzega się potrzebę odwrócenia zmian granic gmin w trybie przewidzianym ustawą
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), co będzie
pozostawać w zgodzie z wolą mieszkańców, którzy już dwukrotnie w konsultacjach społecznych
wypowiedzieli się za pozostaniem w granicach administracyjnych Gminy Dobrzeń Wielki. Po raz
pierwszy w konsultacjach, które odbyły się w dniach od 10 lutego do 24 lutego 2016 roku,
w których przeciwko zmianie granic gminy opowiedziało się 8.750 mieszkańców gminy Dobrzeń
Wielki biorących udział w konsultacjach społecznych, co stanowiło 99,7% wszystkich oddanych
głosów, przy wysokim udziale mieszkańców w konsultacjach społecznych wynoszącym 62,1%.
Ostatnie konsultacje zostały natomiast w tym zakresie przeprowadzone w dniach od 13 marca do
19 marca 2017 roku, w wyniku których za ponownym przyłączeniem do Gminy Dobrzeń Wielki
wskazanych w niniejszej uchwale obszarów opowiedziało się 2.557 mieszkańców Gminy Dobrzeń
Wielki, co stanowiło 96,5% wszystkich oddanych głosów.
Niestety, głos mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki po raz kolejny nie został uwzględniony przez
Prezydenta Miasta Opola, Radę Miasta Opola, Wojewodę Opolskiego, a finalnie również przez
Radę Ministrów, która zadecydowała o zmianie granic Gminy Dobrzeń Wielki oraz Miasta Opola
wbrew wyrażonej przez mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki woli. W konsekwencji, Rada Gminy
Dobrzeń Wielki dostrzega potrzebę podjęcia działań, mających na celu uszanowanie woli
społeczności lokalnej i w efekcie rozpoczynając po raz kolejny procedurę odwrócenia skutków
zmian terytorialnych, które nastąpiły z dniem 1 stycznia 2017 roku, pragnie doprowadzić do
zmiany granic administracyjnych, zgodnej z wolą mieszkańców zamieszkujących Czarnowąsy,
Borki, Krzanowice, Świerkle, Brzezie oraz Dobrzeń Mały. Niewątpliwie, aktualne pozostają w tym
zakresie wyniki konsultacji społecznych, o których mowa w akapicie powyżej.
Rada Gminy Dobrzeń Wielki jest przekonana, iż procedura zmiany granic zainicjowana niniejszą
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uchwałą pozwoli odwrócić decyzję Rady Ministrów o zmianie granic Gminy Dobrzeń Wielki,
która w tym zakresie, jest w ocenie Rady Gminy Dobrzeń Wielki oraz mieszkańców Gminy
błędna, krzywdząca oraz istotnie utrudnia dalszy rozwój Gminy Dobrzeń Wielki.
Mając na uwadze powyższe, proponuje się przyjęcie uchwały w brzmieniu, jak w załączonym
projekcie.
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