
Projekt

z dnia  17 stycznia 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XL/      /2018
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2017r. poz. 1875 zm.: poz. 2232) oraz art. 43 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 
lat 3 (tekst jedn.: Dz. U. z 2016r. poz. 157 zm.: 2017 poz. 60 i 1428), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala co 
następuje:

§ 1. Ustala się maksymalne wynagrodzenie dziennego opiekuna uzależnione od ilości godzin faktycznie 
sprawowanej opieki nad dziećmi oraz ilości dzieci objętych opieką, w następującym wymiarze: 

1) stawka brutto 14,00 zł za każdą godzinę opieki nad 1 dzieckiem;

2) stawka brutto 16,00 zł za każdą godzinę opieki nad 2 dzieci;

3) stawka brutto 18,00 zł za każdą godzinę opieki nad 3 dzieci;

4) stawka brutto 20,00 zł za każdą godzinę opieki nad 4 dzieci;

5) stawka brutto 22,00 zł za każdą godzinę opieki nad 5 dzieci.

§ 2. Wynagrodzenie ustalane jest z uwzględnieniem następujących zasad: 

1) wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 ulega podwyższeniu o 50 % w przypadku objęcia opieką dziecka 
niepełnosprawnego;

2) wysokość miesięcznego wynagrodzenia jest iloczynem liczby godzin faktycznie sprawowanej opieki 
dziećmi w miesiącu poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia oraz wysokości stawki wynagrodzenia za 
godzinę opieki sprawowanej przez dziennego opiekuna uzależnioną od ilości dzieci;

3) za niepełną godzinę do 30 minut wypłaca się 50% stawki za godzinę opieki sprawowanej nad dziećmi, 
powyżej 30 minut wypłaca się 100% stawki za godzinę.

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

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXI/251/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 marca 2017r. 
w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2018.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Projekt

z dnia  18 stycznia 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XL/          /2018
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 25 stycznia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018

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 z późń. zm.) 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 Nr XXXIX/309/2017 Rady Gminy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018 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 XL/ /2018

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Dochody majątkowe

Dział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
600 Transport i łączność 1 477 424,00 0,00

2007 Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich,

1 477 424,00 0,00

Razem 1 477 424,00 0,00

Wydatki bieżące

Dział Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia

600 Transport i łączność 170 000,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne 170 000,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 170 000,00 0,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 170 000,00 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 184 424,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 184 424,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 184 424,00 0,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 184 424,00 0,00

750 Administracja publiczna 0,00 920 000,00

75023 Urzędy gmin 0,00 920 000,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 0,00 920 000,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 920 000,00

800 Oświata i wychowanie 195 000,00 0,00

80104 Przedszkola 60 000,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 60 000,00 0,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 60 000,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 105 000,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 105 000,00 0,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 105 000,00 0,00
80120 Licea ogólnokształcące 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

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 928 000,00 0,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 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

90095 Pozostała działalność 920 000,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 920 000,00 0,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 920 000,00 0,00

Razem 1 477 424,00 920 000,00
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Wydatki majątkowe

Dział Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia

600 Transport i łączność 650 000,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne 650 000,00 0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 650 000,00 0,00

800 Oświata i wychowanie 170 000,00 0,00

80104 Przedszkola 50 000,00 0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 120 000,00 0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000,00 0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000,00 0,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 100 000,00 0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 0,00

Razem 920 000,00 0,00

Wydatki bieżące
60016 Remonty dróg gminnych w Dobrzeniu Wielkim i Kup.

70005 Wypłata odszkodowań z tyt. przejęcia nieruchomości pod budowę drogi gminnej - ul. Konopnickiej
w Dobrzeniu Wielkim.

75023 Przeniesienie planu wydatków przeznaczonego na zapłatę podatku od nieruchmości będących
własnością gminy z rozdziału 75023 do rozdzaiłu 90095.

80104 Malowanie sal zabaw, klatki schodowej, pomieszczeń pomocniczych, wymiana podłóg w salach 
zabaw, szatni i jadalni oraz zakup wyposażenia placu zabaw w przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim.

80101 * Renowacja parkietu, malowanie sali gimnastycznej, naprawa pieców gazowych w ZSP w Kup -
80 000,00 zł.
* Wymiana wykładzin w świetlicy oraz salach dydaktycznych w PSP w Dobrzeniu Wlk.
25 000,00 zł.

80120 Remont dachu w ZS w Dobrzeniu Wielkim - 30 000,00 zł.

90004 Zwiększenie planu wydatków na utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy - 8 000,00 zł.

Wydatki majątkowe

60016
* Modernizacja dróg gminnych w Dobrzeniu Wlk., Chróścicach, Kup -
600 000,00 zł.

* Wykonanie przebudowy ul. Odrzańskiej w Dobrzeniu Małym - 30 000,00 zł.

* Wykonanie przebudowy końcwki ul.Kwaśnej w Chróścicach - 20 000,00 zł.

80104 Projekt i wykonanie wew. instalacji gazowej oraz zakup i montaż kuchni gazowej - 16 000,00 zł.
oraz zakup i wykonanie pomieszczenia gospodarczego  - 34 000,00 zł. przedszkole w Chróścicach

80101 * Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie dachu sali sportowej w ZSP w Kup -
105 000,00 zł.

* Wykonanie projektu jadalni w PSP w Dobrzeniu Wlk. - 15 000,00 zł. 

90015 Zwiększenie planu wydatków na rozbudowę oświetlenia ulicznego ul. Fiołkowa Dobrzeń Wlk.
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Projekt

z dnia  18 stycznia 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XL/         /2018
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 25 stycznia 2018 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 XXXIX/310/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 grudnia 
2017 r. pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 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

2018 47 729 496,00 44 192 952,00 8 300 000,00 300 000,00 8 550 284,00 5 700 000,00 12 235 322,00 6 724 103,00 3 536 544,00 50 000,00 3 477 424,00

2019 43 245 000,00 43 195 000,00 8 300 000,00 300 000,00 8 560 000,00 5 705 000,00 12 235 322,00 6 724 103,00 50 000,00 50 000,00 0,00

2020 43 250 000,00 43 200 000,00 8 300 000,00 300 000,00 8 565 000,00 5 710 000,00 12 235 322,00 6 724 103,00 50 000,00 50 000,00 0,00

2021 37 250 000,00 37 200 000,00 8 300 000,00 300 000,00 8 570 000,00 5 715 000,00 12 235 322,00 724 103,00 50 000,00 50 000,00 0,00

2022 37 250 000,00 37 200 000,00 8 300 000,00 300 000,00 8 570 000,00 5 715 000,00 12 235 322,00 724 103,00 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

2018 50 983 464,00 43 413 464,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 7 570 000,00

2019 43 179 512,00 39 686 345,00 0,00 0,00 x 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 3 493 167,00

2020 43 184 512,00 39 691 345,00 0,00 0,00 x 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 3 493 167,00

2021 37 184 512,00 37 184 512,00 0,00 0,00 x 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00

2022 37 109 668,20 37 109 668,20 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

2018 -3 253 968,00 3 319 456,00 3 319 456,00 3 253 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 65 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 65 488,00 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

2018 65 488,00 65 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336 795,80 0,00 779 488,00 4 098 944,00

2019 65 488,00 65 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271 307,80 0,00 3 508 655,00 3 508 655,00

2020 65 488,00 65 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 819,80 0,00 3 508 655,00 3 508 655,00

2021 65 488,00 65 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 331,80 0,00 15 488,00 15 488,00

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

2018 0,16% 0,16% 0,00 0,16% 1,74% 11,67% 11,67% TAK TAK

2019 0,17% 0,17% 0,00 0,17% 8,23% 5,58% 5,58% TAK TAK

2020 0,17% 0,17% 0,00 0,17% 8,23% 2,51% 2,50% TAK TAK

2021 0,19% 0,19% 0,00 0,19% 0,18% 6,07% 6,07% TAK TAK

2022 0,38% 0,38% 0,00 0,38% 0,38% 5,55% 5,55% 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)

2018 0,00 0,00 17 231 943,00 4 186 500,00 148 624,24 148 624,24 0,00 0,00 6 650 000,00 0,00

2019 65 488,00 65 488,00 17 240 000,00 4 186 500,00 15 946,28 15 946,28 0,00 0,00 3 493 167,00 0,00

2020 65 488,00 65 488,00 17 240 000,00 4 186 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 493 167,00 0,00

2021 65 488,00 65 488,00 17 240 000,00 4 186 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 140 331,80 140 331,80 17 240 000,00 4 186 500,00 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)

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 374,56 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 260,00 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)

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 

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

2018 65 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 65 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 65 488,00 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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Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzeń Wielki na lata
2018 - 2022

W Uchwale Nr XXXIX/310/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2022 proponowane zmiany dotyczą:

A. W Załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa:

1) zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 1.477.424,00, w tym:

· zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.477.424,00 zł., z tytułu pozyskanego dofinansowania

ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich do zrealizowanej w

2017 roku inwestycji – budowy drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich w miejscowości Dobrzeń Wielki i

Stawy w miejscowości Chróścice;

2) zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 1.477.424,00 zł., w tym:

· zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 557.424,00 zł., w tym:

ü remonty dróg gminnych w Dobrzeniu Wielkim i Kup – 170.000,00 zł.,

ü wypłata odszkodowań z tyt. przejęcia nieruchomości pod budowę drogi gminnej - ul. Konopnickiej w

Dobrzeniu Wielkim – 184.424,00 zł.,

ü malowanie sal zabaw, klatki schodowej, pomieszczeń pomocniczych, wymiana podłóg w salach zabaw,

szatni i jadalni oraz zakup wyposażenia placu zabaw w przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim – 60.000,00 zł.,

ü renowacja parkietu, malowanie sali gimnastycznej, naprawa pieców gazowych w ZSP w Kup – 80.000,00

zł.,

ü wymiana wykładzin w świetlicy oraz salach dydaktycznych w PSP w Dobrzeniu Wlk – 25.000,00 zł.,

ü remont dachu w ZS w Dobrzeniu Wielkim – 30.000,00 zł.,

ü utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy – 8.000,00 zł.,

· zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 920.000,00 zł., w tym:

ü modernizacja dróg gminnych w Dobrzeniu Wlk., Chróścicach, Kup – 600.000,00 zł.,

ü wykonanie przebudowy ul. Odrzańskiej w Dobrzeniu Małym – 30.000,00 zł.,

ü wykonanie przebudowy końcówki ul. Kwaśnej w Chróścicach – 20.000,00 zł.,

ü projekt i wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz zakup i montaż kuchni gazowej oraz zakup i

wykonanie pomieszczenia gospodarczego w przedszkolu w Chróścicach – 50.000,00 zł.,

ü wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie dachu sali sportowej w ZSP w Kup – 105. 000,00 zł. ,

ü wykonanie projektu jadalni w PSP w Dobrzeniu Wlk. – 15.000,00 zł.,

ü zwiększenie planu wydatków na rozbudowę oświetlenia ulicznego ul. Fiołkowa Dobrzeń Wlk. – 100

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 25.01.2018 r.
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Projekt

z dnia  16 stycznia 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XL/     /2018
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej  dla Miasta Opola

Na podstawie art. 10 ust 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 446, zm.: poz. 1579) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm.: poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60) Rada Gminy 
Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Opola z przeznaczeniem na 
sfinansowanie zadań w obszarze ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, położonymi na terenie Miasta Opola, 
nie stanowiących wyłącznej własności miasta. 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona ze środków budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na 
2018 rok w wysokości 20 000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej, o której mowa w § 1 określone zostaną w umowie 
zawartej pomiędzy Gminą Dobrzeń Wielki a Miastem Opole.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Projekt

z dnia  18 stycznia 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XL/      /2018
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t. jedn. Dz. U. 
z 2017r. poz. 1875, zm. poz. 2232) oraz art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (t. jedn. Dz. U. z 2015r. poz.1390) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1.  Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na lata 2018-2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 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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Załącznik do Uchwały Nr XL/...../2018

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 25 stycznia 2018 r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY 
OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2018-2020

Wstęp – ustalenia ogólne

W ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zwanej dalej ustawą, zdefiniowano przemoc w rodzinie 
jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra 
osobiste członka rodziny albo innej osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej, w szczególności 
narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność 
cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także 
wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.  Przekonanie, że przemoc jest 
zjawiskiem marginalnym, występującym wyłącznie w patologicznych środowiskach, jest mitem. Badania 
wskazują, że przemoc w rodzinie jest zjawiskiem powszechnym i stanowi poważny problem społeczny. 
Znęcanie się nad rodziną jest najczęściej popełnianym przestępstwem w Polsce, zaraz po przestępstwach 
przeciwko mieniu i życiu. Przemoc w rodzinie rzadko ma charakter incydentalny, zwykle powtarza się 
cyklicznie i jest zjawiskiem długotrwałym. Badanie tego zjawiska jest bardzo trudne wymaga bowiem 
podzielenia się traumatycznymi, intymnymi, osobistymi doświadczeniami w relacji z osobami bliskimi. 
Ponadto w przypadku przemocy domowej ofiary zmuszone są do przyznania się do osobistych porażek jako 
żon, matek, mężów czy dzieci. Przemoc traktują jako sytuację wstydliwą, poniżającą, stąd ogromne bariery 
przed przyznaniem się do tego typu incydentów. Poważnym problemem jest już nie tylko wciąż obecne 
w naszym życiu zjawisko agresji dorosłych wobec dzieci i młodzieży, ale również nasilające zjawisko 
przemocy dzieci wobec rodziców. Przemoc domowa może być zarówno skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji 
w rodzinie. Prowadzi do poważnych naruszeń norm moralnych i prawnych, tragicznych skutków 
psychologicznych, a w skrajnych przypadkach nawet do poważnych okaleczeń czy zabójstw. Przemoc 
w rodzinie należy do kategorii zachowań wysoce negatywnych o dużej szkodliwości społecznej.

Według informacji podanych przez Zespół Interdyscyplinarny działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, ilość interwencji wobec rodzin dotkniętych przemocą, podejmowanych 
w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty” w okresie ostatnich 3 lat wynosiła odpowiednio: w 2015r. - 32, 
w 2016r. -30, w 2017r. – 13.

Znaczący spadek  ilości prowadzonych procedur „Niebieskiej Karty” w 2017r.  nie oznacza bynajmniej, że 
zjawisko przemocy w Gminie uległo ograniczeniu. Odnotowany spadek jest skutkiem zmiany granic Gminy od 
1 stycznia 2017r.

Podstawowe założenia i cele Programu

§ 1. 1. Rada Gminy Dobrzeń Wielki przyjmuje Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
ochrony ofiar przemocy w rodzinie, zwany dalej Programem, w celu zwiększenia skuteczności 
przeciwdziałania przemocy oraz wykonania zadań gminy określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie.

2. Program jest elementem gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3. Program zakłada:

1) ograniczenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Dobrzeń Wielki;

2) intensyfikację działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie;

3) wzmożenie działań ochronnych wobec ofiar przemocy;

4) zdecydowane oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie;

5) uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy w rodzinie, podnoszenie
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świadomości społecznej o niebezpieczeństwie tego zjawiska i zagrożeń dla życia
i zdrowia ofiar;

6) promowanie modelu rodziny wolnej od przemocy;

7) edukację dzieci, młodzieży i dorosłych

8) wdrożenie działań interdyscyplinarnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Działania zmierzające do realizacji założeń Programu

§ 2.  W celu realizacji zadań Programu podjęte zostaną działania obejmujące profilaktyczną

działalność edukacyjną i informacyjną, w szczególności:

1) włączenie społeczności lokalnej w monitorowanie zjawiska przemocy – propagowanie odpowiedzialnych 
postaw w zetknięciu z problemem przemocy
w najbliższym otoczeniu, w tym uświadamiania znaczenia reagowania na przemoc;

2) organizowanie i finansowanie szkoleń i innych form podnoszenia kompetencji osób
i podmiotów, działających  w gminie na rzecz przeciwdziałania przemocy, w tym:

a) członków Zespołu Interdyscyplinarnego,

b) pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

c) kuratorów sądowych,

d) policjantów z Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim,

e) pedagogów szkolnych,

f) nauczycieli,

g) pracowników służby zdrowia,

h) osób wchodzących w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

3) prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach, w szczególności o charakterze profilaktyki 
zintegrowanej, tematycznie związanych z agresją i przemocą oraz uzależnieniami, w tym również 
z uzależnieniem od internetu i innymi uzależnieniami behawioralnymi;

4) organizowanie spotkań i warsztatów edukacyjnych dla różnych grup społecznych, w tym podnoszenie 
kompetencji  rodziców w zakresie metod wychowania bez przemocy;

5) organizowanie konkursów (plastycznych, literackich) o tematyce zapobiegania przemocy;

6) udział w ogólnopolskich kampaniach edukacyjno-profilaktycznych;

7) zakup i dystrybucja publikacji (broszur, ulotek etc.) o tematyce przeciwdziałania przemocy i ich 
nieodpłatna dystrybucja.

§ 3. 1. Ofiarom przemocy zapewnia się nieodpłatną pomoc w zakresie i formach określonych

w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, właściwych dla konkretnego przypadku.

2. W celu zwiększenia dostępu mieszkańców dotkniętych przemocą do kompleksowej pomocy  Gmina 
współpracuje z zewnętrznymi podmiotami, w szczególności ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla 
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Opolu, ul. Małopolska 20 oraz Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Opolu, ul. 
Małopolska 20a, działającymi w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

3. O ewentualnym wsparciu finansowym dla podmiotów zewnętrznych, o których mowa w ust.2 decyduje 
Rada Gminy w odrębnej uchwale.

§ 4. 1. Informację o istnieniu lub podejrzeniu istnienia przemocy w rodzinie, powinien przekazać każdy, kto 
poweźmie taką wiadomość.

. 

2.  W gminnym systemie przeciwdziałania przemocy podmiotami właściwymi, do których można zgłosić 
fakt lub podejrzenie o stosowaniu przemocy są:
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1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim (GOPS);

2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzeniu Wielkim (GKRPA);

3) nauczyciele w szkołach i przedszkolach oraz pedagodzy szkolni;

4) lekarze podstawowej opieki zdrowotnej;

5) Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim;

6) Zespół Interdyscyplinarny działający prze GOPS w Dobrzeniu Wielkim;

7) Komisariat Policji w Dobrzeniu Wielkim.

3. W przypadku gdy sprawcą lub ofiarą przemocy jest osoba nadużywająca alkoholu, Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmuje na wniosek Zespołu Interdyscyplinarnego lub z własnej 
inicjatywy działania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 5.  Wobec sprawców przemocy podejmowane są działania określone przepisami prawa, w tym również 
motywujące te osoby do udziału w programach korekcyjno – edukacyjnych. 

§ 6.  Na stronach internetowych Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim i Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie tych podmiotów, 
umieszcza się informację zawierającą adresy i numery telefonów instytucji i organizacji, w których zarówno 
ofiary, jak i sprawcy przemocy mogą uzyskać pomoc.

§ 7.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim prowadzi stały punkt 

informacyjny dla ofiar przemocy, w którym otrzymać można informację i pomoc w zakresie:

1) uzyskania bezpiecznego schronienia przez osoby dotknięte przemocą w ośrodkach interwencji kryzysowej 
lub w specjalistycznych ośrodkach wsparcia;

2) wykonania obdukcji lekarskiej i uzyskania zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń 
ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie;

3) praw osób będących ofiarami przemocy;

4) terapii ukierunkowanej na ofiary  albo na sprawców przemocy.

§ 8. W przypadku uzasadnionego podejrzenia zaistnienia przemocy w podejmowana jest

interwencja w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”.

Podmioty realizujące działania objęte Programem

§ 9. Program realizuje Zespół Interdyscyplinarny, powołany przez Wójta, przy współpracy z:

1) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim;

2) Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzeniu Wielkim;

3) Urzędem Gminy w Dobrzeniu Wielkim.

Powiązania Programu z innymi programami

§ 10.  Program jest realizowany równolegle z następującymi programami uchwalanymi przez Radę Gminy 
Dobrzeń Wielki: 

1) Gminnym Programem Wspierania Rodziny;

2) Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii;

3) Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2016-2026.
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Projekt

z dnia  18 stycznia 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XL/    /2018
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. 
z 2017r. poz. 1875, zm. poz. 2232) oraz art.176 pkt.1 i art.179 ust.2 ustawy z dnia  9 czerwca 2011r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2017r. poz.697, z późn. zm.), Rada Gminy Dobrzeń 
Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 stanowiący załącznik do 
uchwały.

§ 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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Załącznik do Uchwały Nr XL/   /2018

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 25 stycznia 2018 r.

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY na lata 2018-2020

WSTĘP – POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rodzina jako podstawowa komórka życia społecznego jest pierwszym i najważniejszym  środowiskiem 
wychowawczym dziecka, kształtującym jego osobowość, system wartości, poglądy, styl życia. Sprawowanie 
władzy rodzicielskiej polega głównie na dbaniu o dobro dziecka, zapewnieniu mu właściwej opieki 
i należytego wychowania. Obowiązkiem rodziny jest dbałość o prawidłowy rozwój dziecka, o ochronę jego 
zdrowia, odpowiednią edukację, rozwój talentu. Rodzina musi zapewnić dziecku bezpieczny dom. Rozpatrując 
możliwości pomocy dziecku uwagę należy skupić nie tylko na problemach samego dziecka, ale także na 
problemach jego rodziny, bo w braku integracji rodziny tkwi źródło sieroctwa społecznego.

Wśród czynników, które składają się na dezintegrację rodziny, wymienić należy: niski poziom kulturalny, 
intelektualny oraz moralny dorosłych, niezaradność życiową członków rodziny, brak stabilizacji zawodowej 
i materialnej, niewydolność wychowawczą rodziców i zaniedbywanie obowiązków opiekuńczych względem 
dzieci, a także alkoholizm czy narkomanię jednego lub obojga rodziców, karalność sądową, przejawy 
psychopatii, przemoc, maltretowanie oraz znęcanie się nad dzieckiem. Zazwyczaj niekorzystne sytuacje 
w rodzinie współwystępują ze sobą. Skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta we 
współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym sąsiedzkim, sądami i ich organami pomocniczymi, policją, 
instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, kościołem i związkami wyznaniowymi oraz 
organizacjami pozarządowymi.

Podstawą do rozwiązywania problemów społecznych jest wsparcie w odbudowywaniu prawidłowych relacji 
w rodzinie oraz we właściwym wypełnianiu ról społecznych przez jej członków. Wsparcie rodziny powinno 
być w miarę możliwości  wczesne i mieć charakter profilaktyczny. Priorytetem wspierania rodziny jest 
zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dzieci, młodzieży oraz kształtowania wartości i norm 
związanych z ich wychowaniem. Wszelkie działania powinny być prowadzone za zgodą rodziny i przy jej 
aktywnym zaangażowaniu, z uwzględnieniem zasady pomocniczości. Chodzi tu nie tylko o kontakt z rodziną, 
ale o współpracę z nią, a więc obustronny wysiłek – ze strony pracowników pieczy zastępczej i rodziców- 
zmierzający do przywrócenia naturalnych  więzów i normalizacji życia rodzinnego. Prowadzenie 
profilaktycznych działań wspierających dziecko w rodzinie jest formą pomocy bardziej skuteczną 
i wymagającą mniejszych nakładów finansowych. Natomiast praca z rodziną biologiczną w przypadku, gdy 
zaistniała konieczność umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, ma na celu jak najszybszy powrót dziecka do 
rodziny.

ZADANIA i CELE PROGRAMU

§ 1.  Rada Gminy przyjmuje Gminny Program Wspierania Rodziny, zwany dalej Programem, 
w celu wykonania zadań gminy, określonych ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej. 

§ 2.  Adresatami Programu są rodziny wychowujące dzieci, zamieszkałe na terenie Gminy Dobrzeń Wielki, 
dotknięte przemocą, problemem uzależnień, zagrożone ubóstwem, przeżywające trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz rodziny, których dzieci umieszczone zostały w pieczy zastępczej. 

§ 3.  Program zakłada tworzenie optymalnych warunków dla poprawy jakości życia dzieci i rodzin. 
Wsparcie rodziny będzie miało charakter profilaktyczny i ochronny. W pierwszej kolejności zostaną stworzone 
możliwości do samodzielnego zmierzenia się rodziny z jej problemami i do wykorzystywanie jej własnej 
aktywności i wewnętrznego potencjału w celu zdobywania nowych umiejętności.

§ 4.  Celem Programu ma być polepszenie sytuacji dziecka i rodziny, wzmocnienie poczucia 
bezpieczeństwa socjalnego, ograniczenie patologii społecznej, zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz 
stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla dziecka i rodziny.
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§ 5.  W ramach Programu przewiduje się realizację następujących zadań: 

1) Diagnozowanie i analiza środowisk rodzinnych poprzez:

a) wywiad środowiskowy w rodzinie przeżywającej trudności,

b) pracę socjalną polegającą na rozpoznaniu deficytów w zakresie pełnienia ról rodzicielskich, zaniedbań 
względem dzieci oraz ocenie sytuacji dziecka w rodzinie, środowisku szkolnym, rówieśniczym,

c) konsultacje ze specjalistami w celu sprecyzowania czynników mających wpływ na dysfunkcjonalność 
rodziny;

2) Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny poprzez:

a) objęcie dzieci i młodzieży dożywianiem,

b) monitorowanie zagrożeń dotyczących sytuacji zdrowotnej dzieci poprzez kontakt i współpracę 
z placówkami służby zdrowia,

c) zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej rodzinom wymagającym wsparcia;

3) Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, zapewnienie jej specjalistycznego 
poradnictwa i wsparcia poprzez:

a) umożliwienie rodzinom wymagającym pomocy korzystania z asystenta rodziny, którego zadaniem jest 
organizowanie pracy z rodziną w miejscu zamieszkania bądź w miejscu wskazanym przez rodzinę,

b) pomoc rodzinom przeżywającym trudności w dostępie do konsultacji i poradnictwa psychologicznego, 
pedagogicznego terapeutycznego,

c) zwiększenie dostępności rodzin do poradnictwa prawnego, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;

4) Zapobieganie powstaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz rozwiązywania już 
istniejących poprzez:

a) systematyczne monitorowanie rodzin zagrożonych kryzysem przez pracowników socjalnych, 
nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz przedstawicieli innych zawodów kontaktujących się z rodziną, 
w tym pracowników służby zdrowia,

b) motywowanie członków rodziny do podejmowania działań na rzecz ograniczenia bądź niwelowania 
własnych dysfunkcji np.  podjęcie terapii uzależnień (współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych), podjęcie terapii dla ofiar oraz sprawców przemocy  domowej (współpraca 
z policją,  Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy),

c) angażowanie rodzin do udziału w projektach, szkoleniach rozwijających umiejętność planowania swojej 
przyszłości zawodowej i osobistej oraz motywujących podjęcia pracy,

d) angażowanie i motywowanie  rodzin oraz pomoc w dostępie do korzystania ze specjalistycznego 
wsparcia  dla rodziców w celu podniesienia umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, wzmocnienia 
poczucia odpowiedzialności  za własną sytuację życiową, dostarczenia wiedzy  na temat prawidłowego  
wypełniania obowiązków rodzicielskich,

e) współpracę z podmiotami, instytucjami  działającymi w środowisku lokalnym, w szczególności ze 
szkołami, policją, placówkami służby zdrowia, sądami, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w celu 
poprawy sytuacji rodzinnej pod względem zdrowotnym, materialnym  i społecznym;

5) Dążenie do reintegracji rodzin poprzez:

a) pomoc rodzinie, z której dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej
w odbudowaniu odpowiedniego środowiska wychowawczego z poprawnymi relacjami i rolami, 
pozwalającymi  na powrót dzieci do rodziny naturalnej,

b) przywracanie prawidłowego  funkcjonowania rodzin, poprzez wsparcie ze strony asystenta rodziny;

6) Podejmowanie działań profilaktycznych poprzez:

a) udział w ogólnopolskich kampaniach, których celem jest wzmocnienie rodziny
i jej roli w społeczeństwie,
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b) udział w projektach, mających na celu poprawę jakości życia rodzin.

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE W REALIZACJI PROGRAMU

§ 6.  Program będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim we 
współpracy z innymi podmiotami, w sposób podany w poniższej Tabeli.

Tabela

L.p. Podmiot Zakres współpracy
1. Urząd Gminy Dobrzeń Wielki Wspieranie lokalnych programów oraz 

inicjatyw na rzecz rodzin w zakresie kreowania 
i upowszechniania pozytywnych wzorców 
funkcjonowania rodziny.

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Opolu oraz Specjalistyczny Ośrodek 
Wsparcia dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie

·Udzielanie pomocy i wsparcia 
w rozwiązywaniu problemów dotyczących 
rodzin zastępczych oraz rodzin zagrożonych 
kryzysem; 
·Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej 
      w rodzinach zastępczych, rodzinnych   
      domach dziecka oraz placówkach    
      opiekuńczo-wychowawczych; 
·Udzielanie wsparcia osobom 
usamodzielnianym, opuszczającym rodziny 
zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz 
placówki; opiekuńczo-wychowawcze;
·Podejmowanie czynności w ramach procedury 
„Niebieskiej Karty”; 
·Udzielanie schronienia w sytuacji kryzysowej, 
poradnictwo.

3.
Sąd Rejonowy – III Wydział Rodzinny 
i Nieletnich:

Orzekanie z zakresu prawa rodzinnego 
i opiekuńczego

4. Kuratorzy Sądowi ·Wykonywanie zadań o charakterze 
wychowawczo-resocjalizacyjnym, 
diagnostycznym, profilaktycznym
i kontrolnym związanych 
z wykonywaniem orzeczeń sądu;
·Podejmowanie czynności w ramach procedury 
„Niebieskiej Karty”.

5. Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
w Dobrzeniu Wielkim

·Kierowanie wniosków o skierowanie osób 
uzależnionych na leczenie;
·Wykonywanie zadań wynikających 
z Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
·Podejmowanie czynności w ramach procedury 
„Niebieskiej Karty”.

6. Zespół Interdyscyplinarny d/s. 
przemocy w Dobrzeniu Wielkim

·Integrowanie i koordynowanie działań 
wszystkich instytucji oraz specjalistów 
w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie;
·Wykonywanie zadań wynikających 
z Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
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Przemocy w Rodzinie,
·Podejmowanie czynności w ramach procedury 
„Niebieskiej Karty”.

7. Komisariat Policji w Dobrzeniu 
Wielkim

·Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom 
i rodzinom na terenie gminy Dobrzeń Wielki;
·Podejmowanie czynności w ramach procedury 
„Niebieskie Karty”;
·Przeciwdziałanie przestępczości  
i uzależnieniom wśród dzieci młodzieży.

8. Placówki oświatowe z terenu Gminy 
Dobrzeń Wielki

·Realizacja szkolnych programów 
profilaktycznych, edukacyjnych, 
wychowawczych;
·Wsparcie pedagogiczne dla rodziców i dzieci;
·Pomoc w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych; 
·Uświadamianie rodzicom potrzeb 
edukacyjnych dzieci i młodzieży; 
·Organizowanie dzieciom czasu wolnego (w 
tym wsparcie w odrabianiu lekcji);
·Podejmowanie czynności w ramach procedury 
„Niebieskiej Karty”.

9. Praktyki Lekarskie lekarzy rodzinnych 
na terenie Gminy Dobrzeń Wielki; 
Stobrawskie Centrum Medyczne 
w Kup

·Opieka i profilaktyka zdrowotna;
·Podejmowanie czynności w ramach procedury 
„Niebieskiej Karty”;
·Monitorowanie środowisk zagrożonych przez 
pielęgniarki środowiskowe.

10. Poradnia Psychologiczno- 
Pedagogiczna w Opolu

Umożliwienie rodzinom z dziećmi korzystania 
ze specjalistycznego wsparcia 
psychologicznego, pedagogicznego 
i terapeutycznego.

11. Parafie z terenu Gminy Dobrzeń Wielki ·Wspieranie działań w zakresie realizacji 
programów na rzecz rodziny oraz 
upowszechniania pozytywnych wzorców 
funkcjonowania rodziny;
·Pomoc rzeczowa (żywność) dla rodzin 
potrzebujących, świadczona przez parafialne 
stacje „CARITAS”.

12. Organizacje pozarządowe i inne 
podmioty prowadzące działalność 
pożytku publicznego w obszarze 
przeciwdziałania uzależnieniom 
i przemocy w rodzinie

Zagospodarowanie czasu wolnego oraz 
promowanie aktywności dzieci i młodzieży 
poprzez propagowanie działalności klubowej, 
sportowej, rekreacyjnej oraz kulturalnej.

FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 7.  Środki na realizację Programu będą pochodzić z budżetu administracji rządowej oraz budżetu Gminy 
Dobrzeń Wielki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8.  Program realizowany jest równolegle z następującymi programami uchwalonymi przez Radę Gminy:

1) Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie;

2) Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii;
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3) Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2016-2026.
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Projekt

z dnia  17 stycznia 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XL/           /2018
RADY GMINY W DOBRZENIU WIELKIM

z dnia 25 stycznia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Szkół w Chróścicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy w Dobrzeniu Wielkim uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIX/225/2017 Rady Gminy w Dobrzeniu Wielim z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie 
likwidacji Zespołu Szkół w Chróścicach wprowadza się następujące zmiany:

1) postanowienie § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zadania zlikwidowanej jednostki budżetowej przejmie Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Chróścicach.”;

2) postanowienie § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dokumentację zlikwidowanej jednostki przejmuje Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróścicach.”.

§ 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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Projekt

z dnia  17 stycznia 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XL/      /2018
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. 
z 2017r. poz. 1875, zm. poz. 2232), w związku z  art. 4I ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t. jedn. Dz. U. z 2016r. poz.487, z późn. zm.) 
oraz z  art.10 ust. 2-4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu narkomanii ( t. jedn. Dz. U. z 2017r. 
poz. 783, z późn. zm.) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.  Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018, zwany dalej Programem, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.

2. Program jest częścią Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobrzeń Wielki na lata 
2016-2026.

3. Ustalenia Programu zachowują ważność do dnia uchwalenia przez Radę Gminy Programu na rok 
następny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Załącznik do Uchwały Nr XL/ ...../2018

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 25 stycznia 2018 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

NA ROK 2018

Wstęp – postanowienia ogólne.

§ 1. 1. Rada Gminy Dobrzeń Wielki przyjmuje Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018, zwany dalej Programem, w celu wykonania 
zadań Gminy Dobrzeń Wielki, zwanej dalej Gminą, wynikających w szczególności z ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii.

2. Na szkody związane z nadużywaniem alkoholu i zażywaniem substancji psychoaktywnych narażony jest 
bezpośrednio lub pośrednio każdy mieszkaniec Gminy. Program określa więc lokalną strategię
w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z nadużywania 
napojów alkoholowych i zażywania substancji psychoaktywnych, która jest częścią  Gminnej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2016-2026, uchwalonej przez Radę 
Gminy.

3. Narkomania w Polsce dotyczy przede wszystkim ludzi młodych, ale trudno jest określić prawidłowość 
odnośnie środowisk, które mogą być „narkomanotwórcze”. Młodzi ludzie biorący narkotyki pochodzą z rodzin 
o różnym statusie społecznym i materialnym, zarówno z małych miejscowości i z dużych miast.

4. Do czynników sprzyjających szerzeniu się zjawiska używania i nadużywania środków psychoaktywnych 
można zaliczyć m.in. chaos i kryzys wartości, brak autorytetów i ideałów, a do tego bezrobocie, brak 
perspektyw i kryzys rodziny.

5. Wraz ze zmianami ustrojowymi zwiększyła się podaż i różnorodność narkotyków na nielegalnym rynku, 
a tym samym ich dostępność. Zmieniły się zarówno wzory używania jak i rodzaj najczęściej używanych 
substancji. Zmieniła się również ocena stosowania niektórych narkotyków dopuszczająca ich używanie 
w efekcie podążania za modą, gdzie narkotyki stają się elementem towarzyszącym zabawom młodzieży, czy 
też wspomagają młodych ludzi w nauce.

6. Istotne jest poszerzenie wiedzy mieszkańców na temat bardzo niebezpiecznego zjawiska, jakim jest 
używanie (w szczególności przez ludzi młodych) substancji o charakterze środków psychoaktywnych, 
określanych mianem „dopalaczy”. Nieznany skład chemiczny tych środków sprawia, że udzielenie pomocy 
medycznej w przypadku komplikacji zdrowotnych spowodowanych ich zażyciem jest utrudnione i może 
prowadzić do śmierci.

7. W Programie uwzględnione zostały cele i zadania w zakresie profilaktyki, określone w ustawie z dnia 
11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2017r. poz.2237) oraz wnioski i rekomendacje wynikające 
z badań przeprowadzonych w 2015r. w ramach „Diagnozy problemów społecznych”#, zwanej dalej Diagnozą, 
w tym konieczność ukierunkowania działań profilaktycznych na pogłębienie świadomości dzieci, młodzieży 
i dorosłych w zakresie szkodliwości nadmiernego spożywania alkoholu, zażywania substancji 
psychoaktywnych ( w tym „dopalaczy”), problemu nikotynowego oraz na przeciwdziałanie przemocy.

8. W ramach Programu wspierane będą działania, które dają dzieciom, młodzieży i ich rodzinom 
możliwość wzmocnienia łączących ich więzi poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu, w tym programy 
profilaktyczne z udziałem rodziców, imprezy szkolne, festyny rodzinne, współzawodnictwa, konkursy etc.

9. Rada Gminy uznaje za zasadne realizowanie w ramach Programu różnych form zajęć dodatkowych dla 
dzieci i młodzieży w czasie wolnym oraz organizowanie wypoczynku w okresie ferii letnich i zimowych.
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10. Istotnym elementem Programu jest działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Dobrzeniu Wielkim (zwanej dalej GKRPA), powołanej przez Wójta, która wykonuje zadania 
określone ustawą, uczestniczy w realizacji Programu i służy pomocą, informując osoby zainteresowane 
o możliwościach podjęcia leczenia, terapii oraz o możliwościach skorzystania ze specjalistycznej pomocy 
w sytuacjach kryzysowych, w tym również w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie.

11. Zadania zapisane w Programie są w przeważającej części kontynuacją działalności prowadzonej
w ramach programów z lat ubiegłych i są dostosowane do potrzeb lokalnych i możliwości ich zaspokojenia 
w oparciu o posiadane zasoby.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych albo 
zagrożonych uzależnieniem od alkoholu lub środków psychoaktywnych oraz wspomaganie podmiotów 

w działaniach służących rozwiązywaniu problemów uzależnień.

§ 2.  1. Udzielanie pomocy osobom dotkniętym problemem alkoholowym lub osobom zagrożonym 
narkomanią, wyrażającym wolę podjęcia leczenia odwykowego lub terapii, w nawiązaniu pierwszego kontaktu 
z zakładami leczniczymi zajmującymi się lecznictwem odwykowym i terapią. 

. 

2. Współpraca z zakładami lecznictwa odwykowego oraz wspieranie działań tych zakładów na rzecz osób 
z terenu Gminy Dobrzeń Wielki. Współpraca może obejmować w szczególności udzielenie dotacji na:

1) dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji specjalistów prowadzących terapię;

2) zakup sprzętu medycznego oraz  materiałów edukacyjnych, niezbędnych do realizacji programów 
leczniczych i terapeutycznych,

3) zakup dodatkowych świadczeń gwarantowanych w zakresie lecznictwa odwykowego,

4) sfinansowanie dodatkowych etatów terapeutycznych w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu.

3. Współpraca z Izbą Wytrzeźwień, działającą przy Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym
i Uzależnionym w Opolu, (ul. ks. Popiełuszki 18) w zakresie:

1) przyjmowania osób nietrzeźwych zamieszkałych w gminie Dobrzeń Wielki do wytrzeźwienia i udzielenie 
im niezbędnej pomocy medycznej;

2) informowania przyjętych osób (po ich wytrzeźwieniu) o szkodliwości nadmiernego spożywania alkoholu 
oraz motywowanie tych osób do podjęcia leczenia;

3) przepływu informacji między Izbą Wytrzeźwień, a Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych o osobach przyjętych do izby wytrzeźwień więcej niż jeden raz
w roku.

4. Udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji zakładom lecznictwa odwykowego i innym 
podmiotom leczniczym prowadzącym terapię osób uzależnionych albo izbie wytrzeźwień następuje na wniosek 
tych podmiotów i wymaga zawarcia przez Wójta porozumienia z organem prowadzącym dany podmiot. 
Wysokość dofinansowania określa Rada Gminy w odrębnej uchwale.

5. Finansowanie kosztów badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przeprowadzanych przez biegłych 
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, zgodnie ze skierowaniem GKRPA (§3 ust. 1, pkt 3 Programu).

6. Finansowanie kosztów działalności GKRPA, w tym w szczególności:

1) kosztów opłat sądowych od postępowań wszczętych na wniosek GKRPA, zgodnie z art. 26 ust.3 ustawy;

2) zakupu sprzętu, w tym informatycznego oraz  materiałów biurowych niezbędnych do wykonywania zadań;

3) zakupu materiałów edukacyjnych i wydawnictw specjalistycznych;

4) wynagrodzeń i podróży służbowych członków GKRPA, związanych z wykonywaniem zadań oraz 
dojazdem na szkolenia i narady (na zasadach określonych w §7 Programu).

Działania na rzecz rodzin, w których istnieją problemy związane z alkoholem, zażywaniem środków 
psychoaktywnych, w tym pomoc psychospołeczna, prawna oraz ochrona przed przemocą w rodzinie.

§ 3. 1. Działania podejmowane przez  GKRPA obejmują w szczególności:
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1) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących osób nadużywających napojów alkoholowych, oraz zagrożonych 
narkomanią i innymi uzależnieniami;

2) zapraszanie osób nadużywających alkoholu lub zagrożonych innym uzależnieniem, jak również 
współuzależnieniem, na posiedzenia GKRPA, przeprowadzanie rozmów motywujących do podjęcia 
leczenia odwykowego lub terapii oraz udzielanie informacji na temat placówek leczenia uzależnień oraz 
podmiotów świadczących pomoc w zakresie zmiany szkodliwych nawyków, związanych ze spożywaniem 
alkoholu oraz oferujących pomoc psychospołeczną i prawną;

3) kierowanie osób, co do których istnieje podejrzenie o używanie alkoholu w sposób szkodliwy, na badanie 
specjalistyczne przez biegłych (lekarz psychiatra i psycholog) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu;

4) przygotowanie niezbędnej dokumentacji i kierowanie do Sądu Rejonowego w Opolu wniosków 
o orzeczenie obowiązku podjęcia leczenia odwykowego w stosunku do niektórych osób nadużywających 
alkoholu;

5) przygotowywanie dla potrzeb policji, prokuratury i sądów informacji o osobach objętych działaniem 
GKRPA – na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

6) inicjowanie procedury Niebieskiej Karty w przypadku powzięcia przez GKRPA wiadomości lub 
podejrzenia o stosowaniu przemocy w rodzinach osób nadużywających alkoholu czy środków 
psychoaktywnych oraz współpraca w tym zakresie z powołanym w Gminie zespołem interdyscyplinarnym;

7) rozpatrywanie planów i sprawozdań dotyczących realizacji dodatkowych zajęć dla

dzieci, młodzieży i osób dorosłych, finansowanych w całości lub w części ze środków przeznaczonych na 
realizację Programu.

2. Udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy w szczególności poprzez:

1) organizowanie i finansowanie letniego i zimowego wypoczynku, w programie którego uwzględniane są 
zajęcia obejmujące m.in. profilaktykę uzależnień oraz przeciwdziałanie agresji i przemocy oraz zasady 
bezpieczeństwa ruchu drogowego w kontekście trzeźwości jego uczestników;

3) dofinansowanie organizowanych przez jednostki gminne i inne podmioty dodatkowych zajęć rekreacyjno – 
sportowych, edukacyjnych i świetlicowych, ze szczególnym uwzględnieniem tych zajęć, w których mają 
możliwość uczestniczenia dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych chorobą alkoholową 
(dofinansowanie może obejmować również wynagrodzenie osób prowadzących);

4) udzielanie pomocy (w tym finansowej), w organizowaniu w Gminie rodzinnych imprez sportowych, 
rekreacyjnych i innych, propagujących zdrowy i wolny od uzależnień tryb życia, z uwzględnieniem 
wartości, jakimi są więzi rodzinne, z zastrzeżeniem § 8 ust.2 Programu;

5) dożywianie dzieci biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych, w tym w czasie ferii letnich
i zimowych organizowanych na terenie Gminy;

6) współpracę z Zespołem Interdyscyplinarnym powołanym w Gminie w zakresie udzielania pomocy 
rodzinom, w których istnieje problem alkoholowy i zagrożenie przemocą w rodzinie.

7) współpracę z jednostkami gminnymi w zakresie organizacji i utrzymania bazy dla prowadzenia zajęć dla 
dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy.

3. Zapewnienie osobom zagrożonym i dotkniętym  problemem alkoholowym, innym uzależnieniem lub 
przemocą nieodpłatnej pomocy psychologicznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Dobrzeniu Wielkim.

4. Propagowanie wśród mieszkańców informacji o możliwości uzyskania pomocy prawnej w Punkcie 
nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzonym w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim w ramach 
porozumienia z Powiatem Opolskim.

Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna

§ 4. 1. Wspomaganie szkół, przedszkoli i innych jednostek gminnych w realizacji projektów, programów 
oraz różnych form zajęć i warsztatów edukacyjno – profilaktycznych, w tym w szczególności:

1) zakup materiałów, usług i pomocy naukowych niezbędnych do realizacji tych przedsięwzięć;
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2) finansowanie wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia, nie będących pracownikami danej jednostki. 
Priorytetowo traktowane będą projekty i programy profilaktyczne w szkołach, których twórcami 
i jednocześnie uczestnikami i odbiorcami są dzieci i młodzież.

3. Wspieranie organizowanych przez jednostki gminne i inne podmioty konkursów (np. plastycznych, 
artystycznych i literackich) o tematyce profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy; zachęcanie dzieci 
i młodzieży do udziału w tych konkursach poprzez zakupienie nagród dla ich uczestników i zwycięzców.

4. Podnoszenie kompetencji i wiedzy osób zaangażowanych w realizację w gminie zadań objętych 
Programem poprzez organizowanie i finansowanie szkoleń w szczególności dla:

1) członków GKRPA;

2) policjantów z Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim;

3) pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim;

4) pracowników służby zdrowia;

5) nauczycieli (ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń pedagogów szkolnych);

6) innych osób, których działalność związana jest z profilaktyką uzależnień, niesieniem pomocy ludziom 
dotkniętym problemem uzależnień  i ich rodzinom oraz ofiarom przemocy.

5. Współpraca ze szkołami i przedszkolami oraz innymi podmiotami w podejmowaniu działań mających na 
celu zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców (programy profilaktyczne, warsztaty, spotkania etc).

6. Zorganizowanie szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych z terenu gminy (szkolenie 
obejmujące w szczególności przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim).

7. Finansowanie wynagrodzeń prelegentów i osób prowadzących zajęcia, pogadanki lub warsztaty dla 
różnych grup społecznych, jeśli tematyka tych spotkań związana jest z profilaktyką uzależnień lub 
przeciwdziałaniem przemocy.

8. Zakup oraz rozprowadzanie na terenie gminy materiałów edukacyjnych  w tym różnego typu 
wydawnictw i filmów związanych tematycznie z szeroko pojętą profilaktyką w zakresie uzależnień i przemocy, 
w tym w ramach działań zapisanych w § 8 ust. 3 Programu.

9. Prowadzenie we współpracy z Komisariatem Policji w Dobrzeniu Wielkim wspólnych działań 
edukacyjno-profilaktycznych, w tym w ramach ogólnopolskich kampanii profilaktycznych, zmierzających do 
ograniczenia zjawiska nietrzeźwości wśród uczestników ruchu drogowego, w szczególności młodych 
kierowców i rowerzystów. Dla realizacji tych działań przewiduje się możliwość zakupu materiałów 
edukacyjnych (ulotki, broszury, etc) jak również (w razie zaistnienia takiej potrzeby) urządzenia do kontroli 
trzeźwości uczestników ruchu drogowego.

10. Wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień 
oraz działań zmierzających do wzmacniania więzi rodzinnych oraz podnoszenia kompetencji wychowawczych 
rodziców.

11. Udział w ogólnopolskich akcjach i kampaniach profilaktycznych o charakterze informacyjno-
edukacyjnym.

12. Zakup materiałów edukacyjnych dla potrzeb GKRPA (czasopisma, broszury, książki).

Wspieranie zatrudnienia socjalnego

§ 5. 1. Osoby uzależnione, które zakończyły program psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, 
a które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym 
staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo 
oraz uniemożliwiającej  lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym społecznym i rodzinnym, mogą 
zostać skierowane do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Dobrzeniu Wielkim lub przez centrum integracji społecznej, z którym Gmina Dobrzeń Wielki podpisze 
porozumienie w sprawie kierowania osób do centrum.

2. Skierowanie na zajęcia o którym mowa w ust. 1 odbywa się na zasadach określonychw ustawie z dnia 
13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (t. j. Dz.U. z 2016r., poz.1828).
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3. W przypadku zaistnienia konieczności kierowania osób uzależnionych, będących  mieszkańcami Gminy, 
na zajęcia do centrum integracji społecznej, Rada Gminy Dobrzeń Wielki w drodze odrębnej uchwały określi 
wysokość dotacji dla centrum, przeznaczonej na pokrycie kosztów uczestnictwa tych osób w zajęciach. Dotacja 
przyznana zostanie ze środków przeznaczonych na realizację Programu.

4. Osoby wymienione w ust.1 mogą zostać objęte zatrudnieniem wspieranym, o którym mowa w art.15b 
ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w ramach kontraktu socjalnego  zawartego z pracownikiem socjalnym 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim na zasadach określonych w art. 108 ustawy 
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t. j. Dz. U. z 2016r. poz.930, z późn. zm.) lub w ramach 
indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego podpisanego z kierownikiem centrum integracji społecznej 
zgodnie z art. 12 ust.4 i art. 13 ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Kontrola przestrzegania przepisów ustawy i podejmowanie interwencji
w związku z ich naruszeniem.

§ 6. 1. GKRPA dokonuje kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców zasad i warunków korzystania
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w 2016r. kontrolą objęto 12 punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych).

2. Kontrola przedsiębiorców przeprowadzana jest na podstawie i w ramach pisemnego upoważnienia 
wydanego przez Wójta, z zachowaniem art. 183 ustawy. 

3. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, określonych 
w ustawie i uchwałach Rady Gminy, GKRPA występuje do Wójta o cofnięcie zezwolenia zgodnie z art.18 
ust.10, pkt 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zasady wynagradzania GKRPA.

§ 7. 1. Osoby powołane w skład GKRPA otrzymują wynagrodzenie w wysokości 20% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, 
ustalanego na zasadach określonych ustawą z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę (Dz. U. z 2015r.poz. 2008, z późn. zm.), obowiązującego w dniu uchwalenia Programu.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje za wykonanie następujących prac:

1) udział w posiedzeniu GKRPA (za każde posiedzenie, jednak nie więcej niż za dwa posiedzenia 
w miesiącu);

2) przeprowadzenie z upoważnienia Wójta kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie 
przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (za każdy 
dzień kontroli, jednak nie więcej niż za 6 dni
w okresie obowiązywania Programu);

3) przewodniczącemu GKRPA za pełnienie dyżuru (za każdy dyżur, jednak nie więcej niż raz
w miesiącu).

3. Wynagrodzenie nie przysługuje w przypadku, gdy osoba wchodząca w skład GKRPA jest zatrudniona 
w Urzędzie Gminy lub jednostce gminnej i wykonuje czynności określone w ust.2 w tym samym czasie, za 
który otrzymuje wynagrodzenie od swojego pracodawcy.

4. Wynagrodzenie wypłacane jest w cyklu miesięcznym. Podstawę do wypłaty wynagrodzenia jest 
podpisana lista obecności, potwierdzająca udział osób wchodzących w skład GKRPA w pracach wymienionych 
w ust.2 w danym miesiącu. W przypadku przeprowadzenia kontroli w punktach sprzedaży napojów 
alkoholowych, do listy obecności dołączane są upoważnienia Wójta do przeprowadzenia tej kontroli.

5. Osobom wchodzącym w skład GKRPA przysługuje zwrot kosztów podróży związanych 
z wykonywaniem funkcji oraz dojazdem na szkolenia, narady i inne spotkania, jeśli wiążą się z koniecznością 
wyjazdu poza granice Gminy Dobrzeń Wielki. Zwrot kosztów podróży następuje według zasad podanych 
w rozporządzeniu MPiPS z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi 
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej  jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowych 
(Dz. U. z 2013r. poz.167). Polecenia wyjazdu wydajei podpisuje Wójt.

6. Wynagrodzenia osób wchodzących w skład GKRPA oraz zwrot kosztów podróży wypłacane są przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim.
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Postanowienia końcowe

§ 8. 1. Zadania określone Programem finansowane są ze środków pochodzących z opłat za wydanie
i korzystanie przez przedsiębiorców z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Dobrzeń Wielki.

2. Przewidziane w Programie wsparcie finansowe organizowanych w gminie festynów, imprez, zajęć, 
konkursów i innej działalności  możliwe jest pod warunkiem, że nie zbiega się ono ze sprzedażą lub 
podawaniem napojów alkoholowych w miejscu i czasie ich trwania. Oświadczenie o spełnieniu tego warunku 
organizator imprezy składa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

3. Podmioty, które otrzymają dofinansowanie ze środków przeznaczonych na realizację Programu, 
zobowiązane są do nieodpłatnego rozpowszechniania materiałów informacyjnych o treściach profilaktycznych, 
w tym broszur, ulotek, plakatów i innych, przekazanych im przez GKRPA lub Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Dobrzeniu Wielkim.

§ 9. 1. Program jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim.

2. Urząd Gminy i GKRPA udzielają merytorycznej i organizacyjnej pomocy w realizacji programu.

§ 10. Program jest częścią Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobrzeń Wielki na 
lata 2016-2026, przyjętej przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki  i jest realizowany w korelacji z innymi 
programami uchwalonymi przez Radę Gminy, w tym w szczególności z:

1) Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie,

2) Gminnym Programem Wspierania Rodziny.
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Projekt

z dnia  18 stycznia 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XL/     /2018
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu 
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst 
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 736 ze zm.: poz. 1169) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym organizowanym 
przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości ……. zł (słownie: 
……….. złotych), za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym.

§ 2. Członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w szkoleniu pożarniczym organizowanym 
przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 8,00 zł (słownie: 
osiem złotych), za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym.

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

§ 4. Traci moc uchwała nr XXVI/203/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 grudnia 2016 r. 
w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu 
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

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

Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Uzasadnienie

Zarząd Gminny OSP w Dobrzeniu Wielkim zwrócił się z prośbą o podniesienie wysokości ekwiwalentu
pieniężnego za akcje oraz szkolenia członków OSP argumentują to bardzo dużym obniżeniem stawek w roku
2016. Aktualnie obowiązująca w Gminie Dobrzeń Wielki stawka to 10 zł za godzinę akcji lub szkolenia.
Dokonałem porównania stawek godzinowych obowiązujących u naszych sąsiadów, które są następujące:
Popielów – 10 zł za akcję i 8 zł za szkolenie, Murów – 9 zł za akcję i 5 zł za szkolenie, Łubniany – 20 zł za
akcje lub szkolenie, Opole – 18 zł za akcję i 8 zł za szkolenie.
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Projekt

z dnia  18 stycznia 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XL/     /2018
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu

Na podstawie art. 231, 223 §1 i 228 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257)  oraz §109 ust. 2 pkt 1 Statutu Gminy Dobrzeń Wielki (Uchwała 
nr XXXIV/276/2017  Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie Statutu Gminy 
Dobrzeń Wielki – Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017r. poz. 1907, zm. poz. 2278)  Rada Gminy Dobrzeń Wielki 
uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z treścią skargi dotyczącej działalności Dyrektora Zespołu Szkół w Chróścicach,  
która została przesłana do Rady Gminy Dobrzeń Wielki  przez Wojewodę Opolskiego pismem z dnia 5 grudnia 
2017r. znak: PN.I.1411.35.2017.AW - w celu rozpatrzenia przez Radę Gminy jako organ właściwy do 
rozpatrywania skarg na dyrektorów jednostek, Rada Gminy Dobrzeń Wielki uznaje, że nie jest organem 
właściwym do rozpatrzenia skargi z przyczyn podanych w uzasadnieniu do uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Dobrzeń Wielki do przekazania skargi, w terminie do 
7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały, do Opolskiego Kuratora Oświaty w Opolu sprawującego nadzór 
pedagogiczny nad Zespołem Szkół  w Chróścicach (od 1 września 2017r. Publiczna Szkoła Podstawowa im. 
Marii Konopnickiej w Chróścicach), jako organu właściwego do rozpatrzenia i załatwienia tej skargi. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Uzasadnienie

W dniu 7 grudnia 2017r. do Przewodniczącego Rady Gminy Dobrzeń Wielki wpłynęło pismo Wojewody
Opolskiego nr PN.I.1411.35.2017.AW. przekazujące skargę z dnia 27 listopada 2017r. na działania dyrektora
szkoły w Chróścicach, która została złożona do Wojewody Opolskiego w dniu 4 grudnia 2017r.

Wojewoda Opolski uznał, że nie jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi ponieważ „Zespół Szkół
w Chróścicach jako gminna jednostka organizacyjna podlega kontroli Rady Gminy Dobrzeń Wielki. W związku
z tym – stosownie do treści art. 18a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. (t. jedn. Dz.U. z 2017r poz. 1875,
z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 k.p.a – to Rada Gminy Dobrzeń Wielki jest organem właściwym do
rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Chróścicach w przedstawionym w skardze
zakresie.” Biorąc powyższe pod uwagę – stosownie do art. 228, 229 pkt 3 i art. 231 k.p.a - Wojewoda Opolski
przekazał skargę do Rady Gminy Dobrzeń Wielki do rozpatrzenia według właściwości z prośbą
o poinformowanie o zajętym w sprawie stanowisku.

Rada Gminy Dobrzeń Wielki nie podziela stanowiska Wojewody Opolskiego i uznaje, że nie jest organem
właściwym do rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Chróścicach (od 1 września 2017r. -
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Chróścicach) bowiem w sprawach będących
przedmiotem tej skargi nie znajduje zastosowania przepis art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania
administracyjnego (k.p.a), który stanowi

„Art. 229. Jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, jest
organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności:

3) wójta (burmistrza lub prezydenta miasta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem
spraw określonych w pkt 2 – rada gminy;”

Z samego brzmienia tego przepisu wynika, że rada gminy rozpatruje skargi na kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych – w tym przypadku na dyrektora szkoły, tylko wtedy, gdy skarga dotyczy
wykonywania zadań własnych gminy i kiedy przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do
rozpatrywania skarg.

Szkoła jest specyficzną jednostką organizacyjną gminy, dla której organem prowadzącym jest gmina,
a organem nadzoru pedagogicznego jest kurator oświaty działający w imieniu wojewody. Każdy z tych
organów ma ściśle określone zadania i kompetencje określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo
oświatowe (Dz.U. z 2017r, poz. 59, z późn zm.). Zadania organu prowadzącego zostały określone w art. 29,
a zadania kuratora oświaty w art. 51 ust. 1 tejże ustawy. Z treści tych przepisów wynika, że sprawy będące
przedmiotem zarzutów zawartych w skardze z dnia 27 listopada 2017r. przesłanej przez Wojewodę Opolskiego
do Rady Gminy Dobrzeń Wielki, podlegają nadzorowi Opolskiego Kuratora Oświaty w Opolu (działającego
w imieniu Wojewody Opolskiego) w ramach prowadzonego przez Kuratora nadzoru pedagogicznego. Sposób
prowadzenia nadzoru określa art. 55 Prawa oświatowego, a środki prawne możliwe do zastosowania w razie
stwierdzenia poważniejszych uchybień wskazują przepisy art.56.

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Gminy Dobrzeń Wielki uznaje, że to Opolski Kurator Oświaty w Opolu
jest organem właściwym do rozpatrzenia i załatwienia skargi z dnia 27 listopada 2017r. na działania dyrektora
szkoły w Chróścicach, która została złożona do Wojewody Opolskiego w dniu 4 grudnia 2017r. a następnie
przesłana przez Wojewodę Opolskiego do Rady Gminy Dobrzeń Wielki jako do organu właściwego do jej
rozpatrzenia.

Stosownie do przepisów art. 223 k.pa organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne organy
samorządowe oraz organy organizacji społecznych rozpatrują oraz załatwiają skargi i wnioski w ramach swojej
właściwości.

Zgodnie z art. 231 KPA, jeśli organ, który otrzymał skargę nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany
jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając
równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.

Stosownie do tego przepisu oraz §109 ust. 2 pkt 1 Statutu Gminy Dobrzeń Wielki, Rada Gminy Dobrzeń
wielki zobowiązała Przewodniczącego Rady Gminy do przekazania skargi w terminie do 7 dni od dnia
podjęcia niniejszej uchwały do Opolskiego Kuratora Oświaty w Opolu jako do organu właściwego do
rozpatrzenia i załatwienia tej skargi.

Id: 67BA42E3-8ED4-430D-9247-DB634EB58D47. Projekt Strona 1



Projekt

z dnia  18 stycznia 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XL/     /2018
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Opolskiego

Na podstawie art. 10 ust.2 i art.18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. 
jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1875, zm. poz. 2232) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 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.  Udziela się w roku 2018 pomocy rzeczowej Powiatowi Opolskiemu w postaci realizacji zadania pn. 
"Przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. A. Kośnego w miejscowości Chróścice" o wartości kosztorysowej 
1.863.392,31 zł (słownie złotych: jeden milion osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa 
złote i 31/100).

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej oraz jej przekazania na majątek Powiatu 
Opolskiego określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Dobrzeń Wielki a Powiatem Opolskim.

§ 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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