Projekt
z dnia 26 lipca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XLVI/ /2018
RADY GMINY W DOBRZENIU WIELKIM
z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie
Gminy Dobrzeń Wielki w 2018 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.
z 2018 r., poz. 994, zm. poz. 1000), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r.,
poz.1566 z późn. zm.) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na utworzenie przez Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim
w sezoniekąpielowym w 2018 r. miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Ośrodka
Rekreacji "Balaton" w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Stawy.
2. Granice miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik
graficzny nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Określa się termin funkcjonowania miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli od dnia
2 sierpnia 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.
4. Ustala się przewidywaną maksymalną liczbę korzystających z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego
do kąpieli na 150 osób dziennie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Dobrzeń Wielki
Klemens Weber
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Załącznik do uchwały Nr XLVI/

/2018

Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim
z dnia 2 sierpnia 2018 r.
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Projekt
z dnia 19 lipca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XLVI/ /2018
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie zasad udzielania obniżek godzin i zwolnień nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze,
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust 3 Ustawy
Karta Nauczyciela oraz nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych
okresach roku szkolnego
Na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018r. poz. 994 i 1000), oraz art. 42 ust 6 i ust. 7, pkt 1, 2 i 3 w związku z art. 91d, pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela ( t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 967 ), a także art. 76, pkt 22d w związku
z art. 147, pkt 3, ustawy z dnia 27 października 2017r., o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2017r.,
poz. 2203 ) Rada Gminy w Dobrzeniu Wielkim uchwala co następuje:
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Uchwała określa:
1) zasady udzielania obniżek godzin i zwolnień nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze;
2) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli, niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty
Nauczyciela;
3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli, których ustalony plan zajęć jest różny
w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) szkole, bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć: przedszkole, szkołę podstawową, szkoły
ponadpodstawowe oraz szkołę dla dorosłych kształcącą w formie zaocznej, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Dobrzeń Wielki;
2) nauczycielach - należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników
pedagogicznych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobrzeń
Wielki;
3) nauczycielach pełniących funkcje kierownicze - należy przez to rozumieć nauczyciela pełniącego funkcję
dyrektora lub wicedyrektora szkoły, a także nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole,
a także nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono
stanowisko kierownicze.
Rozdział 2.
ZASADY UDZIELANIA OBNIŻEK GODZIN I ZWOLNIEŃ NAUCZYCIELOM
PEŁNIĄCYM FUNKCJE KIEROWNICZE
§ 2. 1. Nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkołach obniża się tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć, o których mowa w przepisie art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, w zależności od wielkości
szkoły oraz warunków pracy, do wysokości ustalonej w tabeli:
L.p.
1.

Rodzaj stanowiska

Tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć

Dyrektor szkoły, zespołu szkól, zespołu szkolno-przedszkolnego
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liczącego:
- do 8 oddziałów
- 9-12 oddziałów
- 13 – 19 oddziałów
- więcej niż 19 oddziałów
Wicedyrektor szkoły, zespołu szkół
Wicedyrektor ds. przedszkolnych w zespołach szkolnoprzedszkolnych
Dyrektor przedszkola:
- czynnego 5h dziennie i liczącego 1-2 oddziały
- czynnego ponad 5h dziennie liczącego:
- 1 oddział
- 2 oddziały
- 3 oddziały
- 4 i więcej oddziałów
Wicedyrektor przedszkola liczącego powyżej 5 oddziałow
Kierownik świetlicy szkolnej
(stanowisko tworzone od 3 oddziałów świetlicowych)
Kierownik biblioteki szkolnej
(stanowisko tworzone od 2,5 etatów bibliotekarzy)
Kierownik praktycznej nauki zawodu

2.
3.

4.
5.
6.
7.

6
5
4
2
6
10
15
15
10
7
5
10
22
25
10

1. Wymiar godzin zajęć ustalony w ust. 1 dla nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie
nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi pełnienie obowiązków.
2. Tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli prowadzonych przez
Gminę Dobrzeń Wielki, niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, prowadzących zajęcia
w przedszkolnych grupach mieszanych, obejmujących dzieci sześcioletnie i młodsze, w których dzieci
sześcioletnie stanowią co najmniej 50% dzieci w grupie, wynosi 22 godziny.
3. Tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli prowadzonych przez
Gminę Dobrzeń Wielki, niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, prowadzących zajęcia
w przedszkolnych grupach mieszanych, obejmujących dzieci sześcioletnie i młodsze, w których dzieci
sześcioletnie stanowią mniej niż 50% dzieci w grupie, wynosi 25 godziny.
Rozdział 3.
TYGODNIOWY, OBOWIĄZKOWY WYMIAR GODZIN ZAJĘĆ NAUCZYCIELI,
NIEWYMIENIONYCH W ART. 42 UST. 3 KARTY NAUCZYCIELA
§ 3. Ustala się tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli, niewymienionych
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki,
według na następujących stanowiskach:
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.

Rodzaj stanowiska
pedagog
psycholog
logopeda
terapeuta pedagogiczny
doradca zawodowy

Tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć
22
22
22
22
22

Rozdział 4.
TYGODNIOWY OBOWIĄZKOWY WYMIAR GODZIN ZAJĘĆ NAUCZYCIELI, KTÓRYCH
USTALONY PLAN ZAJĘĆ JEST RÓŻNY W POSZCZEGÓLNYCH OKRESACH ROKU
SZKOLNEGO
§ 4. 1. Nauczycielom, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku
szkolnego z powodu:
1) odbywania praktyk zawodowych przez uczniów szkół;

Id: A02A1A8E-8093-465C-AD52-CD0A127827FF. Projekt

Strona 2

2) wcześniejszego zakończenia zajęć w ostatnich klasach szkół, ustala się obowiązkowy wymiar godzin zajęć
indywidualnie wg poniższych zasad.
2. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć wynikający z planu nauczania
lub organizacji pracy szkoły w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela
tygodniowego wymiaru zajęć lub przekracza ten wymiar, zobowiązani są do realizowania w innych okresach
trwania roku szkolnego takiego wymiaru tygodniowej liczby godzin zajęć, aby średni tygodniowy wymiar
zajęć w ciągu roku szkolnego odpowiadał tygodniowemu wymiarowi godzin zajęć określonego
w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela.
3. Ustalony dla nauczyciela na zasadach określonych w ust. 2, tygodniowy wymiar zajęć różny
w poszczególnych okresach roku szkolnego nie może w okresach realizacji zwiększonego wymiaru godzin
zajęć przekraczać z tego tytułu 1,5 obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.
4. Dla nauczycieli, którym w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczbę godzin
przekraczającą obowiązkowy wymiar godzin zajęć, godzinami ponadwymiarowymi są godziny zajęć
realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, określony według zasad, o których mowa w ust. 2.
5. Plan zajęć ustalony według zasad, o których mowa w ust. 2, powinien być określony dla każdego
nauczyciela w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości przed
rozpoczęciem roku szkolnego.
6. Przydzielone w arkuszu organizacyjnym godziny zajęć niezrealizowane przez nauczyciela z powodu
choroby lub przyczyn leżących po stronie pracodawcy, nie wymienione w ust. 1, traktuje się do rocznego
rozliczenia jako godziny zrealizowane, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na który
został ustalony różny plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych w arkuszu organizacyjnym godzin zajęć
następuje z datą ustania stosunku pracy z tym, że za wszystkie przepracowane miesiące bez względu na wymiar
zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy
tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, a także za przepracowane
w tym czasie godziny ponadwymiarowe.
8. W przypadku zmian organizacyjnych pracy szkoły w trakcie roku szkolnego, określona średnioroczna
liczba godzin nauczycieli ulega korekcie z dniem wprowadzenia zmian.
§ 5. 1. Nauczycieli szkół prowadzących kształcenie w formie zaocznej, obowiązuje wymiar godzin
określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
2. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w szkole dla
dorosłych kształcącej w formie zaocznej zalicza się faktycznie zrealizowane godziny:
1) zajęć lekcyjnych, wykładów i ćwiczeń;
2) nadzorowania i przeprowadzania semestralnych egzaminów pisemnych;
3) przeprowadzania semestralnych egzaminów klasyfikacyjnych ustnych, przy czym egzamin klasyfikacyjny
przeprowadzony dla czterech osób rozliczany jest jako jedna godzina zajęć dydaktycznych;
4) poprawianie i ocenianie pisemnych prac egzaminacyjnych, przy czym poprawienie czterech prac liczone
jest jako jedna godzina.
§ 6. 1. Rozliczenie godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w szkole dla dorosłych
kształcącej w formie zaocznej następuje w cyklu semestralnym.
2. Za podstawę rozliczenia przyjmuje się:
1) odbyte godziny zajęć, według zapisów w dzienniku lekcyjnym;
2) godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy;
3) godziny niezrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.
3. Przez godzinę obowiązkowego wymiaru zajęć rozumie się:
1) 45 minut zajęć lekcyjnych, wykładów, ćwiczeń;
2) 60 minut prac wymienionych w § 5. ust. 2 pkt 2) - 4).
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Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/280/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 października
2009r., w sprawie zasad udzielania obniżek i zwolnień nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze,
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny
w poszczególnych okresach roku szkolnego, a także zasad ewidencjonowania w szkołach innych zajęć
i czynności wykonywanych przez nauczycieli w ramach maksymalnie czterdziestogodzinnego wymiaru czasu
pracy, z późniejszymi zmianami uchwała Nr XLVI/356/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 czerwca
2010, w sprawie zmiany uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2018r.

Przewodniczący Rady Gminy
Dobrzeń Wielki
Klemens Weber
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Projekt
z dnia 26 lipca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XLVI/ ......../2018
RADY GMINY W DOBRZENIU WIELKIM
z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Dobrzeń Wielki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U.
z 2018r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 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.) Rada Gminy
Dobrzeń Wielki postanawia:
§ 1. Zasięgnąć opinii jednostek pomocniczych Gminy (sołectw) w sprawach:
1) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Dobrzeń
Wielki zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały;
2) ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Dobrzeń Wielki miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki stanowiącym załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały
§ 2. Wydanie przez sołectwo opinii w sprawach, o których mowa w § 1, powinno nastąpić w terminie
określonym w art. 89 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, tj. do 14 dni od dnia doręczenia sołtysowi
niniejszej uchwały wraz z załącznikami.
§ 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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Załącznik do uchwały Nr XLVI/ ......../2018
Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim
z dnia 2 sierpnia 2018 r.
Projekt uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie Gminy Dobrrzen Wielki
UCHWAŁA NR ……
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
z dnia ……………………….
w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U.
z 2018r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016r. poz.487, z późn. zm.) Rada Gminy Dobrzeń
Wielki uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Dobrzeń
Wielki:
1) 38 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;
2) 38 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem
piwa);
3) 38 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu;
4) 36 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży;
5) 78 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Uzasadnienie
Zgodnie
z art. 12 ust. 1 ustawy
z dnia
26 października
1982r.
o wychowaniu
w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016r. poz. 487, z późn. zm.), zwanej dalej USTAWĄ w brzmieniu
nadanym ustawą z dnia 10 stycznia 2018r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2018r. poz. 310), która weszła
w życie z dniem 9 marca 2018r., rada gminy ustala w drodze uchwały maksymalną liczbę zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy odrębnie dla:
1) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18 ust. 3 USTAWY, a to:
a) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
b) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem
piwa),
c) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu;
2) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży;
3) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Dotychczas (przed zmianą przepisów art. 12 ust. 1 USTAWY) rada gminy ustalała liczbę punktów
sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych
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do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, a nie liczbę zezwoleń. Limitem nie były
objęte punkty sprzedaży napojów alkoholowych, w których sprzedawano wyłącznie piwo. Uchwałą nr
XLIII/351/2006 z dnia 31 sierpnia 2006r. (zm. Uchwała Nr XLIII/438/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 25 września 2014r.) Rada Gminy Dobrzeń Wielki ustaliła dla terenu Gminy Dobrzeń Wielki
35 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz
28 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Zgodnie
z art. 4 ustawy z dnia 10 stycznia 2018r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2018r. poz. 310), dotychczasowe
uchwały rad gmin wydane na podstawie art. 12 ust. 1 USTAWY zachowują moc do dnia wejścia w życie
niniejszej uchwały Rady Gminy, nie dłużej jednak niż do dnia 9 września 2018r.
Stosownie do przepisów USTAWY (art. 12 ust. 5), przed podjęciem uchwały w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy, rada gminy zasięga opinii
jednostek pomocniczych gminy (tu: sołectw).
Na sesji w dniu ……………… Rada Gminy Dobrzeń Wielki podjęła uchwałę Nr ……
w sprawie zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych Gminy m.in.w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki. Do uchwały dołączono (zał. nr 1)
projekt uchwały Rady Gminy w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na
terenie Gminy Dobrzeń Wielki.
W terminie przewidzianym w art. 89 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.) opinię w sprawie w/w projektu uchwały złożyły następujące jednostki
pomocnicze Gminy Dobrzeń Wielki:
1) Sołectwo …………– opinia pozytywna/ negatywna;
2) Sołectwo ………… – opinia pozytywna/negatywna.
Opinii nie złożyły: Sołectwo ……
Niewydanie opinii w terminie uznano za przyjęcie przez sołectwa …………… projektu uchwały Rady
Gminy Dobrzeń Wielki w brzmieniu przedłożonym do zaopiniowania.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/ ......../2018
Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim
z dnia 2 sierpnia 2018 r.
Projekt uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie usytuowania na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
UCHWAŁA NR ……
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
z dnia ……………………….
w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Dobrzeń Wielki miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U.
z 2018r. z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016r. poz.487, z późn. zm.) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala,
co następuje:
§ 1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w Gminie Dobrzeń Wielki nie mogą być
sytuowane w odległości mniejszej niż 50m od szkół, przedszkoli oraz innych zakładów i placówek oświatowowychowawczych, zwanych dalej obiektami chronionymi.
§ 2. 1. Odległość określona w §1 powinna być mierzona od granicy terenu, na którym usytuowany jest
obiekt chroniony, wyznaczonej ogrodzeniem, aż do wejścia do obiektu, w którym znajduje się miejsce
sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych.
2. Pomiaru, o którym mowa w ust.1 dokonuje się wzdłuż osi dróg publicznych, a w przypadku braku takiej
możliwości – wzdłuż wyznaczonych ciągów komunikacyjnych.
§ 3. Zasady określone w §1 nie mają zastosowania w przypadku, gdy miejsce sprzedaży lub podawania
napojów alkoholowych istniało przed powstaniem obiektu chronionego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487, z późn. zm.), zwanej dalej USTAWĄ
w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 10 stycznia 2018r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2018r. poz.310),
która weszła w życie z dniem 9 marca 2018r., rada gminy ustala w drodze uchwały zasady usytuowania na
terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. W orzecznictwie sądów
administracyjnych przyjmuje się, że zasady usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych należy rozumieć jako ich rozmieszczenie w terenie, a w szczególności ich usytuowanie
względem obiektów chronionych takich jak np. szkoły, inne placówki oświatowo-wychowawcze i opiekuńcze,
wymienionych w art.14 ust. 1 USTAWY. W związku z powyższym niniejsza uchwała określa usytuowanie na
terenie Gminy Dobrzeń Wielki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w odniesieniu do
usytuowania obiektów chronionych.
Stosownie do przepisów art. 12 ust. 5 USTAWY, rada gminy przed podjęciem uchwały w tej sprawie
zasięga opinii jednostki pomocniczej.
Na sesji w dniu ……………… Rada Gminy Dobrzeń Wielki podjęła uchwałę Nr ……
w sprawie zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych Gminy m.in. w sprawie zasad usytuowania na terenie
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Gminy Dobrzeń Wielki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Do uchwały dołączono (zał. nr
2) projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Dobrzeń Wielki miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
W terminie przewidzianym w art. 89 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.) opinię w sprawie w/w projektu uchwały złożyły następujące jednostki
pomocnicze Gminy Dobrzeń Wielki:
1) Sołectwo …………– opinia pozytywna/ negatywna;
2) Sołectwo ………… – opinia pozytywna/negatywna.
Opinii nie złożyły: Sołectwo ……
Niewydanie opinii w terminie uznano za przyjęcie przez sołectwa …………… projektu uchwały Rady
Gminy Dobrzeń Wielki w brzmieniu przedłożonym do zaopiniowania.

Id: 62DC8277-7824-4631-BB00-C9122E1B2DB8. Projekt

Strona 2

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz.U. z 2016r. poz. 487, z późn. zm.), przed podjęciem uchwały w sprawie maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy oraz uchwały w sprawie zasad
usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, rada gminy
zasięga opinii jednostki pomocniczej, którą w Gminie Dobrzeń Wielki jest sołectwo. W związku z
tym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
Stosownie do przepisów art. 89 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.) opinia powinna zostać wydana w terminie 14 dni od
dnia doręczenia sołtysowi projektu uchwały. Niewydanie opinii w terminie zostanie uznane za
przyjęcie przez sołectwo projektów uchwał Rady Gminy Dobrzeń Wielki w brzmieniu
przedłożonym do zaopiniowania (załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały).
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Projekt
z dnia 26 lipca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XLVI/............/2018
RADY GMINY W DOBRZENIU WIELKIM
z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U.
z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.) Rada Gminy Dobrzeń Wielki
uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na
czas dłuższy niż 3 lata, której przedmiotem są nieruchomości niezabudowane położone w Dobrzeniu Wielkim,
stanowiące własność Gminy Dobrzeń Wielki pokryte wodami akwenu „Okoniówka” oznaczone numerami
działek: 394/219, 395/219, 396/219, 397/219, 398/219, 399/219, 585/215, 615/220, 616/220, 722/212, 617/220,
618/220, 213, 217, 406/215, 619/220, 669/216, 670/216, 671/216, 672/216, 673/216, 723/212, 1283/220,
1285/222, 1287/224, 711/224, 1051/218, 1052/218 arkusz mapy 6, o łącznej powierzchni 10,1202ha, dla
których księgi wieczyste o nr OP1O/00071500/8, OP1O/00000751/4, OP1O/00009972/2, OP1O/00034652/7,
OP1O/00048579/2, OP1O/00008658/8, OP1O/00068731/2 prowadzi Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI
Ksiąg Wieczystych oraz pokryte wodami akwenu „Balaton” oznaczone numerami działek: 366/186, 367/186,
486/186, 487/186 arkusz mapy 4, o łącznej pow. 2.1875 ha, dla których Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nrOP1O/00009972/2.
§ 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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