UCHWAŁA NR XXXVII/
/2014
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
z dnia 13 marca 2014 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm. poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. z 2013r.
poz. 938, poz. 1646), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXXV/333/2013 z dnia 19 grudnia 2013r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014 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 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki
nr XXXVII/
/2014 z dnia 13.02.2014

Dział
600

Dochody majątkowe
Treść

§
Transport i łączność
6207

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
Razem

Wydatki bieżące
Dział Rozdział
Treść
852
Pomoc społeczna
85295 Pozostała działalność
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
85415 Pomoc materialna dla uczniów
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem

Wydatki majątkowe
Treść

Dział Rozdział
801
Rolnictwo i łowiectwo
80101 Szkoły podstawowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
80104 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90095 Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Razem

Zwiększenia Zmniejszenia
1 020 000,00
0,00
1 020 000,00

0,00

1 020 000,00

0,00

Zwiększenia Zmniejszenia
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
20 000,00
0,00

Zwiększenia Zmniejszenia
1 720 000,00
0,00
1 000 000,00
0,00
1 000 000,00
0,00
720 000,00
0,00
0,00
720 000,00
0,00
0,00
0,00
720 000,00
0,00
720 000,00
1 720 000,00
720 000,00

UCHWAŁA Nr XXXVII/……/2014
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
z dnia 13 marca 2014 r.
w sprawie ustalenia wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w
publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm.: poz. 645, poz. 1318), oraz art. 6
ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst
jedn.: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz.
141, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz. 2104, z
2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,
poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 181, poz. 1292, Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70,
poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz.
458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz.
857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz.
887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1317, z 2014 r.
poz. 7), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uchwała ustala wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w
publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki oraz warunki
częściowego zwolnienia z obowiązku ich ponoszenia.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o „Przedszkolu”, należy przez to rozumieć publiczne
przedszkole prowadzone przez Gminę Dobrzeń Wielki.
§ 2. 1. Korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu jest bezpłatnie
w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach określonych w statucie Przedszkola.
2. Ustala się wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w Przedszkolu w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie na kwotę 1,00zł (słownie: jeden
złoty 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę.
3. Opłatę, o której mowa w ust. 2 obniża się o 20% na drugie dziecko oraz o 50%
na
trzecie i każde następne dziecko będące rodzeństwem, uczęszczającym do tego samego
Przedszkola.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 3 marca 2011r.
Nr V/35/2011 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Dobrzeń Wielki (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2011r. Nr 31.poz. 395 z
późn.zm.).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.

UCHWAŁA NR XXXVII / …. / 2014
Rady Gminy w dobrzeniu Wielkim
z dnia 13 marca 2014 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 2013r. poz. 594, zm.: poz. 645, poz. 1318) oraz art. 43 ustawy z dnia 4
lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 1457),
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 10,00 zł za każdą godzinę opieki nad 1 dzieckiem,
2) stawka brutto 13,00 zł za każdą godzinę opieki nad 2 dzieci,
3) stawka brutto 16,00 zł za każdą godzinę opieki nad 3 dzieci,
4) stawka brutto 19,00 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. 1. Traci moc uchwała Nr XXXVI/349 / 2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia
30 tycznia 2014r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna
oraz zasad jego ustalania.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.

UCHWAŁA Nr XXXVII/….. /2014
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
z dnia 13 marca 2014r.
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 1991r. o ochronie
przeciwpożarowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009r. poz. Nr 178, poz. 138, z 2010r. Nr 57, poz. 353,
z 2012r. poz. 908 i z 2013r. poz. 1635), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Dobrzeń Wielki
ekwiwalent pieniężny w następującej wysokości:
1) za udział w działaniu ratowniczym - 17,00 zł za godzinę;
2) za udział w szkoleniu pożarniczym - 10,00 zł za godzinę.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 3. 1. Traci moc uchwała Nr XXV/168/2008 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia
30 października 2008r. w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży
pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu.
2. Traci moc uchwała Nr XXXVI/347/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 stycznia
2014r. w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych
za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.

UCHWALA NR XXXVII/……/2014
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
z dnia 13 marca 2014r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia z Miastem Opole
Na podstawie art. 10 ust. 1, art.18 ust. 2 pkt 12 i art.74 ust. l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 poz. 594 zm.: poz. 645, poz. 1318), Rada
Gminy Dobrzeń Wielki uchwala co następuje:
§ l. Wyraża się zgodę na rozwiązanie porozumienia w sprawie organizacji doradztwa
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach gminy Dobrzeń Wielki z
dnia 11 października 2002r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA Nr XXXVII / ………. / 2014
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
z dnia 13 marca 2014 r.
w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennym opiekunem
w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm.: poz. 645, poz. 1318) oraz art. 55 ust. 1 ustawy z
dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz.
1457), Rada Gminy Dobrzenia Wielkiego uchwala co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się plan nadzoru nad instytucjami opieki nad dziećmi do lat 3
działającymi na terenie Gminy Dobrzeń Wielki, to jest nad żłobkami, klubami dziecięcymi,
dziennymi opiekunami, w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki.
2. Czynności nadzorcze polegające na sprawdzeniu warunków i jakości opieki
świadczonej na terenie gminy Dobrzeń Wielki przez żłobki, kluby dziecięce oraz dziennych
opiekunów należy wykonywać przynajmniej raz w roku.
3. Czynności nadzorcze, przeprowadzane w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u
dziennych opiekunów mają na celu zapewnienie prawidłowej i bezpiecznej opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz
doświadczenie zawodowe.
§ 2. Niezależnie od postanowień planu nadzoru wymienionego w § 1, pierwszą kontrolę
należy wykonać:
1) w żłobkach, klubach dziecięcych w okresie 3 miesięcy od dnia wpisu podmiotu do rejestru
żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Wójta Gminy Dobrzeń Wielki;
2) u dziennych opiekunów w okresie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy o świadczenie
usług.
§ 3. Szczegółowy plan nadzoru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 5. 1. Traci moc uchwała Nr XXXVI/ 351 /2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30
stycznia 2014r. w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennym
opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki na terenie Gminy Dobrzeń
Wielki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ………..2014
Rady Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 13 marca 2014 r.
Szczegółowy Plan Nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem
w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3.
I.

Nadzór nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem sprawuje Wójt
Gminy Dobrzeń Wielki poprzez wyznaczone osoby.
II. Celem nadzoru jest:
- zapewnienie odpowiednich warunków gwarantujących dzieciom bezpieczeństwo i
opiekę,
- tworzenie warunków do realizacji różnorodnych i dostosowanych do wieku form zajęć
wspierających rozwój dzieci,
- doskonalenie form pracy.
III. Nadzór jest przeprowadzany w formie wizytacji lub kontroli.
IV. Nadzór jest realizowany w trybie działań planowych lub doraźnych.
1. Kontrole planowe odbywają się przynajmniej raz w roku i dotyczą, w przypadku
żłobka i klubu dziecięcego, zgodności realizowanych działań ze statutem.
2. Kontrola planowa pracy opiekuna dziennego obejmuje zgodność realizowanych
zadań z umową.
3. Doraźne działania dotyczą czynności nadzorczych w przypadku:
- wizytacji lokalu przed dokonaniem wpisu do rejestru w celu ustalenia
bezpiecznych i higienicznych warunków wychowania i opieki nad dziećmi, jak
również w trakcie wykonywania czynności opiekuńczych,
- uzyskania informacji o nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu
żłobka, klubu dziecięcego lub opieki realizowanej przez opiekuna dziennego,
- w celu zbadania, czy i w jakim zakresie są realizowane zalecenia pokontrolne.
V. Czynności nadzorcze wykonywane są na podstawie imiennych upoważnień, które
zawierają:
- datę wydania i numer upoważnienia,
- podstawę prawną przeprowadzenia czynności nadzorczych,
- imię i nazwisko osoby upoważnionej,
- nazwę i siedzibę placówki,
- zakres czynności nadzorczych,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia czynności,
- pieczęć i podpis organu sprawującego nadzór.
VI. Osoby upoważnione są uprawnione w szczególności do:
- wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części w dniach i godzinach, w
których działalność jest wykonywana,
- żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych
nośników informacji oraz udostępnienia danych mających związek z przedmiotem
nadzoru,
- dostępu do dokumentacji pracowniczej osób zatrudnionych w nadzorowanym żłobku
lub klubie dziecięcym.
VII. Czynności nadzorcze nie mogą zakłócać bieżącej pracy placówki. Z przeprowadzonych
czynności kontrolnych sporządza się protokół w terminie 7 dni od dnia ich zakończenia.
VII. Protokół zawiera:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

nazwę placówki bądź dane dziennego opiekuna,
nazwę i siedzibę organu sprawującego nadzór,
imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz datę wydania i numer upoważnienia,
terminy rozpoczęcia i zakończenia czynności nadzorczych,
zakres czynności nadzorczych,
opis ustalonego stanu faktycznego w tym:
- wskazanie nieprawidłowości,
- zalecenia,
7. pouczenie o prawie zgłoszenia przez osobę prowadzącą placówkę zastrzeżeń do
ustaleń zawartych w protokole,
8. podpisy kontrolującego i kontrolowanego (osoba upoważniona) oraz datę podpisania
protokołu.
IX. Protokół zatwierdza Wójt Gminy Dobrzeń Wielki.
X. W przypadku stwierdzenia, że podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy lub opiekun
dzienny nie spełniają wymagań dotyczących sprawowania opieki, organ sprawujący
nadzór zobowiązuje do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości terminie 30 dni od
dnia otrzymania informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach.
XI. Podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy lub opiekun dzienny mają prawo zgłoszenia
na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń organu sprawującego nadzór, w
terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach.
XII. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, w całości lub w części, organ sprawujący nadzór
sporządza stanowisko na piśmie i przekazuje je podmiotowi prowadzącemu żłobek lub
klub dziecięcy albo dziennemu opiekunowi.
XIII. W przypadku nie usunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości Wójt Gminy
Dobrzeń Wielki wykreśla z rejestru żłobek lub klub dziecięcy albo rozwiązuje umowę z
dziennym opiekunem bez zachowania okresu wypowiedzenia.
XIV. Wykreślenie z rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej.

UCHWAŁA NR XXXVII/……/2014
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
z dnia 13 marca 2014r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Opolskim w zakresie
utworzenia i prowadzenia przez Gminę Dobrzeń Wielki szkoły ponadgimnazjalnej
Na podstawie art. 8 ust. 2a i art.18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 poz. 594 zm.: poz. 645, poz. 1318), a także art. 5 ust. 5b
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.
2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 131, poz. 1091, Nr
122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz.
1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr
120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 181, poz. 1292, Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz.
416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz.
458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr
127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz.
814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz.
827, poz. 1317, z 2014 r. poz. 7), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala co następuje:
§ l. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Dobrzeń Wielki porozumienia z Powiatem
Opolskim w zakresie utworzenia i prowadzenia przez Gminę Dobrzeń Wielki szkoły
ponadgimnazjalnej – czteroletniego technikum.
§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Dobrzeń Wielki do zawarcia porozumienia z Powiatem
Opolskim.
2. Projekt porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XXXVII/……/2014
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
z dnia 13 marca 2014r.
w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z Województwem Opolskim w zakresie
wspólnego organizowania doradztwa metodycznego nauczycieli
Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art.18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o
samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 poz. 594 zm.: poz. 645, poz. 1318), a także
art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z
2006r. Nr 97, poz.674, zm.: Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr
80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr
247, poz. 1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 1, poz. 1, Nr 56,
poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706 , z 2011r. Nr
149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012r. poz.908, poz.1544, z 2013r. poz. 675, poz. 1421),
Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala co następuje:
§ l. Wyraża się zgodę na podjęcie przez Gminę Dobrzeń Wielki współdziałania z
Województwem Opolskim w zakresie wspólnego organizowania doradztwa metodycznego
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Dobrzeń Wielki.
§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Dobrzeń Wielki do zawarcia umowy z Województwem
Opolskim
2. Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XXXVII / …… / 2014
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
z dnia 13 marca 2014r.
w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 6 a ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art.
17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.
182 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:
§1
1. Niniejszym przystępuje się do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora.
2. Program Opolskiej Karty Rodziny i Seniora realizowany jest we współpracy Gminy
Dobrzeń Wielki z Województwem Opolskim.
3. Celem wprowadzenia Opolskiej Karty Rodziny i Seniora jest budowa przyjaznego
klimatu dla rodziny oraz udzielenie jej wsparcia poprzez wprowadzenie systemu zniżek
oferowanych Posiadaczom Karty przez Partnerów Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.
4. Opolska Karta Rodziny i Seniora stanowi narzędzie wsparcia dla rodzin, rodzin
zastępczych, rodzinnych domów dziecka, osób samotnie wychowujących dzieci,
wychowujących dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością oraz dla osób starszych, które
ukończyły 65 rok życia i mieszkają w województwie opolskim.
§2
5. Postanawia się, iż Opolska Karta Rodziny i Seniora będzie wydawana mieszkańcom
Gminy Dobrzeń Wielki, posiadającym dwoje i więcej dzieci, rodzinom zastępczym,
rodzinnym domom dziecka, osobom samotnie wychowującym dzieci oraz rodzicom
wychowującym dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością, a także osobom starszym,
które ukończyły 65 rok życia i mieszkają w województwie opolskim.
1. Partnerzy Opolskiej Karty Rodziny i Seniora sami określą od jakiej liczby dzieci w
rodzinie wprowadzą zniżki na terenie gminy. Zniżki te mogą być wprowadzone w
każdym momencie, a ich wysokość i zakres zależne są od władz Gminy Dobrzeń Wielki
oraz od współpracy z podmiotami prywatnymi na terenie gminy.
2. W przypadku braku jakichkolwiek zniżek lub ulg oferowanych na terenie Gminy
Dobrzeń Wielki, jej mieszkańcy są uprawnieni do korzystania ze zniżek udzielonych
przez instytucje kultury będącymi jednostkami organizacyjnymi województwa
opolskiego oraz przedsiębiorców, którzy podpisali deklarację przystąpienia do programu
i udzielenia zniżek uprawnionym mieszkańcom województwa opolskiego.
§3
1. Wytyczne dotyczące użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora zawarte są w
„Regulaminie wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora”.

2. Karta wydawana jest bezpłatnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
§4
Upoważnia się Wójta Gminy Dobrzeń Wielki do podpisania umowy o współpracy między
Gminą Dobrzeń Wielki, a województwem opolskim oraz umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych między Gminą Dobrzeń Wielki, a Urzędem Marszałkowskim
Województwa Opolskiego.
§5
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Gmina Dobrzeń Wielki, przystępując do Porozumienia w zakresie partnerskiej współpracy w
ramach wsparcia rodzin wielodzietnych i zastępczych oraz osób starszych w województwie
opolskim, wyraziła chęć wspierania inicjatyw na rzecz rodzin i osób starszych.
Opolska Karta Rodziny i Seniora jest jednym z narzędzi wdrożenia Specjalnej Strefy
Demograficznej w województwie opolskim. Celem wprowadzenia Karty jest budowa
przyjaznego klimatu dla rodziny oraz udzielenie jej wsparcia poprzez wprowadzenie systemu
zniżek oferowanych Posiadaczom Karty przez Partnerów Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.
Opolska Karta Rodziny i Seniora w swoim założeniu ma stanowić wsparcie dla rodzin z co
najmniej dwojgiem dzieci, w tym rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, osób
samotnie wychowujących dzieci, a także rodzin wychowujących dziecko z orzeczoną
niepełnosprawnością oraz osób starszych, które ukończyły 65 rok życia i mieszkają w
województwie opolskim.
Chęć współdziałania z województwem opolskim przy inicjatywie, jaką jest Opolska Karta
Rodziny i Seniora, wyraziło w sumie 60 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,
w tym Gmina Dobrzeń Wielki. Wolę współpracy wyraziły również instytucje kultury, będące
jednostkami organizacyjnymi województwa opolskiego oraz przedsiębiorstwa prywatne z
terenu województwa opolskiego

UCHWAŁA Nr XXXVII / …… / 2014
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
z dnia 13 marca 2014r.
w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie
u dziennego opiekuna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm.: poz. 645, poz. 1318) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z
dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz.
1457), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się:
1) opłatę za pobyt dziecka u dziennego opiekuna;
2) maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna;
§ 2. 1. Ustala się opłatę miesięczną za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń udzielonych
przez dziennego opiekuna w wysokości 3,00 zł za świadczenia, których zakres obejmuje:
1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej z uwzględnieniem
indywidualnych potrzeb dziecka;
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój
psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.
§ 3. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za dzienne wyżywienie dziecka u dziennego
opiekuna w wysokości 8,00 zł.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 5. 1. Traci moc uchwała Nr XXXVI/ 348 /2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia
30 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka
i wyżywienie u dziennego opiekuna.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.

UCHWAŁA NR XXXVII/
/2014
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
z dnia 13 marca 2014r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z gminą
Miasto Opole porozumienia
dotyczącego przejęcia zadań w zakresie objęcia działaniami profilaktycznymi
mieszkańców gminy, doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień w Opolu oraz udzielenia
dotacji na realizację tych zadań.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 12 oraz art.74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, zm: poz. 645 i poz. 1318) w związku z § 4 ust. 3 i 4 Gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2014, przyjętego
Uchwałą ………………………….. Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia ……………………………….. w sprawie
Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego
programu przeciwdziałania narkomanii, Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Dobrzeń Wielki porozumienia z gminą
Miasto Opole w sprawie przejęcia przez gminę Miasto Opole zadań w zakresie objęcia
działaniami profilaktycznymi mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki, zagrożonych uzależnieniem
od alkoholu, doprowadzonych w stanie nietrzeźwości do Izby Wytrzeźwień Miejskiego Ośrodka
Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu.
§ 2. Wyraża się zgodę na przekazanie przez Gminę Dobrzeń Wielki dotacji dla gminy
Miasto Opole w wysokości 4 550zł ze środków przeznaczonych w planie wydatków
budżetowych Gminy na rok 2014 na przeciwdziałanie alkoholizmowi, z przeznaczeniem na
realizację zadań objętych Porozumieniem, o którym mowa w §1 Uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XXXVII/ /2014
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
z dnia 13 marca 2014 r.
w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w Gminie Dobrzeń
Wielki do stanu faktycznego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) w związku z art. 12 § 2 i § 1112 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r: Nr 26, poz. 134, Nr
94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr
171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281; Dz. U. z 2012r: poz. 849, poz. 951 i poz.1529; Dz. U. z
2014r: poz.179 i poz.180), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Dostosowuje się do stanu faktycznego opis granic stałych obwodów
głosowania w Gminie Dobrzeń Wielki, ustalonych Uchwałą Nr XXII/208/2012
Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06 września 2012r. w sprawie podziału Gminy
Dobrzeń Wielki na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów i granic tych
obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, poprzez:
1) dopisanie nazw nowo powstałych ulic:
a) do Obwodu głosowania nr 4 dopisuje się ulicę o nazwie: Zbożowa;
b) do Obwodu głosowania nr 8 dopisuje się ulice o nazwach:
- Jagiellonów,
- Osieckiej,
- Sosnowa;
2) wykreślenie z Obwodu głosowania nr 1 zlikwidowanej ulicy o nazwie:
Księdza Mainki.
§ 2. W załączniku do niniejszej uchwały podaje się ujednolicony Podział Gminy
Dobrzeń Wielki na stałe obwody głosowania, uwzględniający zmiany w opisie
granic obwodów głosowania, wprowadzone niniejszą uchwałą.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz podaniu do publicznej
wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
www.bip.dobrzenwielki.pl oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w
sołectwach.

Uzasadnienie do projektu uchwały
Uchwałą nr XXII/208/2012 z dnia 6 września 2012r. Rada Gminy Dobrzeń Wielki
dokonała podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustaliła numery i granice
tych obwodów oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. Od dnia podjęcia
tejże Uchwały nastąpiły zmiany polegające na nadaniu nazw nowym ulicom oraz
na likwidacji jednej z ulic w Czarnowąsach, które to zmiany mają wpływ na
ustalone granice niektórych obwodów głosowania
Zmiany te wynikają
z następujących uchwał Rady Gminy Dobrzeń Wielki:
1) Uchwała Nr XXIII/223/2012 z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie nadania
nazwy ulicy ( ul. Sosnowa w Dobrzeniu Wielkim);
2) Uchwała Nr XXIII/224/2012 z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie zmiany
Uchwały XV/184/2000 z dnia 6 kwietnia 2000r. ( uchylenie uchwały
w części dotyczącej nadania jednej z ulic w Czarnowąsach nazwy Księdza
Mainki);
3) Uchwała Nr XXVI/245/2013 z 24 stycznia 2013r. w sprawie nadania
nazwy ulicy (ul Zbożowa w Dobrzeniu Wielkim);
4) Uchwała Nr XXXI/299/2013 z 25 lipca 2013r. w sprawie nadania nazwy
ulicy ( ul. Osieckiej w Dobrzeniu Wielkim);
5) Uchwała Nr XXXIV/328/2013 z 28 listopada 2013r. w sprawie nadania
nazwy ulicy (ul. Jagiellonów w Dobrzeniu Wielkim).
Kodeks wyborczy stanowi, że podział gminy na obwody głosowania jest stały
(art.12 §2) oraz że zmiany w tym podziale mogą nastąpić jedynie wtedy, gdy
konieczność taka wynika ze zmian granic gminy, zmiany liczby mieszkańców
w gminie lub w obwodzie głosowania ( art.13). Wynika z tego, że same zmiany
w nazewnictwie ulic nie stanowią przesłanki do wprowadzenia zmian w podziale
gminy na stałe obwody głosowania.
W takiej sytuacji Państwowa Komisja Wyborcza oraz Komisarze Wyborczy
w Opolu I i Opolu II uważają za celowe podjęcie przez Radę Gminy uchwały
w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania do stanu
faktycznego, a nie w sprawie zmiany granic tych obwodów.

załącznik do Uchwały Nr XXXVII/ /2014
Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13.03.2014r.

Podział Gminy Dobrzeń Wielki na stałe obwody głosowania
Numer
obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej

1

Sołectwo Czarnowąsy – część obejmująca ulice:
Basztowa, Broniewskiego, Chopina, Eichendorffa,
Jasna, Kopernika, Kośnego, Norwida, Nowa, Plac
Klasztorny, Słoneczna, Wąska, Władysława Jagiełły,
Zielona, Złota.

Zespół Szkół,
ul. Kani 1,
Czarnowąsy

2

Sołectwo Chróścice– część obejmująca ulice:
Babilas, Dąbrowa, Kochanowskiego, Konopnickiej,
Kośnego Bolesława, Kwaśna, Mickiewicza,
Nad Rzeką, Polna, Powstańców Śląskich, Reja,
Sienkiewicza, Słodka, Świętej Jadwigi, Żeromskiego.

Sala przy OSP,
ul. Powstańców Śląskich 11,
Chróścice

3

Sołectwa: Brzezie i Dobrzeń Mały

4

Sołectwo Dobrzeń Wielki – część obejmująca
ulice:
22 Lipca, Boczna, Bolesława Chrobrego, Dambonia,
Dratwy, Fiołkowa, Irysowa, Knosały,
Koraszewskiego, Kościelna, Ks. Fiecka, Księdza
Poziemby, Księdza Scheitzy, Kubisów, Kwiatowa,
Liliowa, Matejki, Miarki, Miła, Młyńska, Morcinka,
Namysłowska –część od nr 1 do nr 46, Nowa,
Nowowiejska, Opolska, Osiedlowa, Polna,
Powstańców Śląskich, Reymonta, Słoneczna,
Strzelców Bytomskich, Świerczewskiego, Topolowa,
Tulipanowa, Wrocławska, Wspólna, Zbożowa.

5

Sołectwo Kup

6

Sołectwo Świerkle

7

Sołectwo Chróścice – część obejmująca ulice:
1 Maja, Boczna, Broniewskiego, Cebuli, Chopina,
Damrota, Gajówka, Grunwaldzka, Jana Sobieskiego,
Kąty, Kołłątaja, Kopernika, Kopiec, Korfantego,
Koszykarzy, Kośnego Augusta, Leśna, Ligonia,
Młyńska, Nad Ujściem, Nowowiejska, Odrzańska,
Orzeszkowej, Ostrówek, Parkowa, Piaskowa,
Plac Wolności, Podlesie, Prusa, Reka, Stawy,
Szkolna, Świerkowa, Świętego Jana, Świętego

Szkoła Zawodowa,
ul. Opolska 85,
Dobrzeń Mały

Gminny Ośrodek Kultury,
ul. Namysłowska 20,
Dobrzeń Wielki

Zespół Szkolno–Przedszkolny,

ul. 1 Maja 6a,
Kup
Sala Wiejska,
ul. Mickiewicza 2,
Świerkle

Sala przy OSP,
ul. Powstańców Śląskich 11,
Chróścice

Rocha, Warszawska, Wąska, Wiatraki, Wyzwolenia.
Numer
obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

8

Sołectwo Dobrzeń Wielki – część obejmująca
ulice:
Asnyka, Brzozowa, Chopina, Dąbrowskiego,
Drzymały, Dworcowa, Herberta, Jagiellonów, Jana
Sobieskiego, Jańskiego, Jodłowa, Kani,
Kochanowskiego, Konopnickiej, Kopernika,
Korfantego, Kościuszki, Krasickiego Ignacego,
Leśna, Ligonia, Mehla, Mickiewicza, Miłosza,
Namysłowska–część od nr 46 do nr 118, Osieckiej,
Piaskowa, Piastowska, Prusa, Reja, Sienkiewicza,
Sokołów, Sosnowa, Sportowa, Stawy, Świerkowa,
Świętego Rocha ,Tuwima, Zapolskiej, Żeromskiego.

9

Sołectwo Krzanowice oraz Sołectwo
Czarnowąsy – część obejmująca ulice:
1 Maja, Dworcowa, Kani, Kasprowicza, Matejki,
Ogrodowa, Reymonta, Sadowa, Tuwima,
Warsztatowa.

10

Sołectwo Borki

11

Sołectwo Czarnowąsy – część obejmująca ulice:
Boczna, Dębowa, Elektrowniana, Klonowa, Krótka,
Kwiatowa, Leśna, Piaskowa, Polna - część od
ul. Leśnej do skrzyżowania z ul. Piaskową,
Świerkowa, Wierzbowa, Wrzosowa.

12

Sołectwo Dobrzeń Wielki – część obejmująca
Osiedle Energetyk

13

Sołectwo Czarnowąsy – część obejmująca ulice:
Akacjowa, Brzozowa, Dolna, Górna, Jaśminowa,
Kalinowa, Kasztanowa, Krzyżowa, Łąkowa,
Nowe Osiedle, Podlesie, Polna – część od
ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Piaskową,
Pszeniczna, Różana, Stawowa, Strażacka,
Studzienna, Wolności, Wspólna, Zamoyskiego.

Siedziba
obwodowej komisji wyborczej

Zespół Szkół,
ul. Namysłowska 94,
Dobrzeń Wielki

Zespół Szkół- stara szkoła,
ul. Kani 1,
Czarnowąsy

Sala Wiejska,
ul. Szkolna 12, Borki

Publiczne Przedszkole,
ul. Kani 1,
Czarnowąsy

Szkoła Podstawowa,
ul. Kościelna 3,
Dobrzeń Wielki
Zespół Szkół - stołówka,
ul. Kani 1,
Czarnowąsy

UCHWAŁA NR XXXVII/
/2014
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
z dnia 13 marca 2014r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach posłów do
Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r: poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), w związku
z art. 12 §4 i §10-12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr
21, poz.112; zm.: Dz. U z 2011r: Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588,
Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217,
poz. 1281; Dz. U. z 2012r: poz. 849, poz. 951 i poz.1529; Dz. U. z 2014r: poz.179
i poz.180), w związku z wnioskiem Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 marca
2014r. Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:
§ 1.
Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu
Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. tworzy się w gminie Dobrzeń
Wielki dwa odrębne obwody głosowania:
1) Obwód głosowania Nr 14 w Dobrzeniu Wielkim dla wyborców, którzy
w dniu wyborów przebywać będą w Domu Pomocy Społecznej w Dobrzeniu
Wielkim, ul. Kościelna 11;
2) Obwód głosowania Nr 15 w Kup, dla wyborców , którzy w dniu wyborów
przebywać będą w Szpitalu w Kup, ul. Miarki 14.
§ 2. Ustala się następujące numery i granice obwodów, o których mowa w § 1
oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych:
Numer
obwodu
głosowania

14

15

Granica obwodu głosowania

Dom Pomocy Społecznej
w Dobrzeniu Wielkim,
ul. Kościelna 11.

Samodzielny Publiczny Zespół
Szpitali Pulmonologiczno –
Reumatologicznych w Kup,
ul. Miarki 14.

Siedziba
Obwodowej Komisji Wyborczej
Dom Pomocy Społecznej,
Dobrzeń Wielki,
ul. Kościelna 11.

Samodzielny Publiczny Zespół
Szpitali Pulmonologiczno –
Reumatologicznych,
Kup,
ul. Miarki 14.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
(www.bip.dobrzenwielki.pl) i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu
Wielkim i w siedzibach obwodowych komisji wyborczych, podanych w § 2 niniejszej
uchwały.

UCHWAŁA NR XXXVII/ /2014
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
z dnia 13 marca 2014r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Gminy Dobrzeń Wielki.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013r poz. 594, zm.: poz. 645 i poz. 1318) w związku art. 190 ust. 1 pkt 2
oraz ust. 2 i 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw (Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz.1190; zm. Dz. U. z 2011r. Nr 34, poz.172)
oraz z art. 16 ust.2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę –
Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.113, zm.: Dz. U. z 2011r: Nr 102, poz.588, Nr 147,
poz.881, Nr 149, poz. 889; Dz. U. z 2012r. poz.1399), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co
następuje:
§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu Radnego Gminy Dobrzeń Wielki Bogdana
Szczepana LECHOWSKIEGO, w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu
w dniu 13 stycznia 2014r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przekazaniu:
1) Panu Bogdanowi Szczepanowi Lechowskiemu;
2) Wojewodzie Opolskiemu;
3) Komisarzowi Wyborczemu w Opolu I.

UCHWAŁA NR XXXVII/ /2014
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
z dnia 13 marca 2014r.
w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm.: poz. 645 i poz.1318) oraz art. 4I ust. 2 i 5 ustawy
z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2012r. poz.1356; zm.: Dz. U. z 2012r. poz.405, Dz. U. z 2013r. poz.1563) oraz art.10
ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r. poz. 124,
zm. Dz. U. z 2011r. Nr 117, poz. 678) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala,
co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych na rok 2014, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Przyjmuje się Gminny program przeciwdziałania narkomanii na rok 2014,
stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Programy wymienione w paragrafach 1 i 2 są częścią Gminnej Strategii Integracji
i Polityki Społecznej na lata 2005-2015, przyjętej Uchwałą Nr XXIV/236/2005 Rady Gminy
Dobrzeń Wielki z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Integracji
i Polityki Społecznej na lata 2005 - 2015 oraz Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i obowiązują do czasu uchwalenia przez Radę
Gminy programów na rok 2015.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr ……………………..
Rady Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia ………………………………

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
na rok 2014.
Wstęp – postanowienia ogólne.
§ 1. 1. Rada Gminy Dobrzeń Wielki przyjmuje Gminny program profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2014, zwany dalej Programem, w celu
wykonania zadań Gminy, wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r. poz. 1356, zm: Dz. U. z 2012r. poz.405,
z 2013r. poz.1563) i poz. Dz. U. z 2013r. ), zwanej dalej ustawą.
2. W Programie uwzględnione zostały wnioski wynikające z badań przeprowadzonych
w gminie w

2010r. w ramach Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych, zwanej dalej

Diagnozą1, w tym konieczność ukierunkowania działań profilaktycznych gminy na
pogłębienia świadomości o szkodliwości spożywania alkoholu w każdej postaci, w tym
również piwa oraz o podstawowych obszarach szkód jakie niesie za sobą nadużywania
alkoholu, do których należą w szczególności:
1) zdrowotna degradacja pijących;
2) szkody społeczne (w tym: przestępstwa, wypadki drogowe, przemoc, rozpad rodziny);
3) szkody ekonomiczne.
3.

Rada Gminy uznaje, że poziom nadużywania alkoholu przez mieszkańców gminy jest

niepokojący, szczególnie w przypadku młodzieży. Według danych PARPA2 92% uczniów III
klas gimnazjum i ponad 96% uczniów klas szkół średnich przyznaje się do picia napojów
alkoholowych. Według ustaleń Diagnozy w gminie Dobrzeń Wielki wskaźnik ten kształtuje
się odpowiednio na poziomie

50% i 65%. W większości ludzie młodzi piją alkohol

okazjonalnie (80%) ale ok. 6% z nich deklaruje picie alkoholu częściej niż raz w tygodniu. W
przypadku młodzieży każda ilość spożytego alkoholu jest jego nadużywaniem stąd też
konieczna jest poprawa kompetencji w zakresie właściwych postaw wobec alkoholu.
Profilaktyka alkoholowa powinna zmierzać w szczególności do tego, aby deklarowane
obecnie okazjonalne spożywanie alkoholu nie przekształciło się w przyszłości w picie
szkodliwe.
1

Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych - Dobrzeń Wielki 2010 została sporządzona na zlecenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
przez Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych zs. w Warszawie ( Pałacu Kultury i Nauki).
2 Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4. W ramach Programu wspierane będą działania, które dają dzieciom, młodzieży i ich
rodzinom możliwość wzmocnienia łączących ich więzi poprzez wspólne spędzanie wolnego
czasu (programy profilaktyczne z udziałem rodziców, imprezy szkolne, festyny rodzinne,
współzawodnictwa, konkursy etc).
5. Rada Gminy uznaje, że wśród wielu zadań zapisanych w Programie, szczególny nacisk
organizacyjny i finansowy należy położyć na prowadzenie różnych form zajęć dla dzieci
i młodzieży, w tym popołudniowych zajęć w dni robocze (z wykorzystaniem bazy lokalowej
szkół, przedszkoli, GOK i świetlic wiejskich), na organizowanie czasu w dni wolne od pracy
i nauki, jak również na organizowanie wypoczynku w okresie ferii letnich i zimowych. W
tym celu wspierane będą wszelkie działania osób fizycznych, jednostek, organizacji i innych
podmiotów, zmierzające do propagowania wśród mieszkańców gminy, a w szczególności
wśród młodego pokolenia, stylu życia wolnego od uzależnień oraz do kształtowania
prawidłowych wzorców funkcjonowania w społeczeństwie.
6. Za istotne w uznaje się zwiększenie w ramach realizacji Programu dostępności do porad
psychologicznych i prawnych dla osób dotkniętych problemem alkoholowym i ich rodzin,
jak również dla ofiar i sprawców przemocy.
7.

Ważnym elementem Programu jest działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Dobrzeniu Wielkim (zwanej dalej GKRPA),powołanej przez Wójta, która
wykonuje zadania określone ustawą, wspiera Wójta 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 w
przypadku zaistnienia przemocy w rodzinie.
Działania informacyjno – edukacyjne.
§ 2. 1. Realizacja profilaktycznych programów edukacyjnych oraz psychoedukacyjnych
o sprawdzonej skuteczności, w szczególności rekomendowanych przez Państwową Agencję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA),Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) oraz
Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Wybór programów do
realizacji zostanie dokonany przy współpracy z GKRPA oraz z dyrektorami szkół.
2. Wspomaganie szkół i przedszkoli w realizacji innych 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;
2) finansowanie wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia, nie będących pracownikami
danej jednostki.

Priorytetowo traktowane będą projekty i programy profilaktyczne, których twórcami
i jednocześnie uczestnikami i odbiorcami są dzieci i młodzież.
3. Wspieranie
(plastycznych,

organizowanych przez jednostki gminne i inne podmioty konkursów
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 dla:
1) członków GKRPA;
2) policjantów;
3) pracowników służby zdrowia;
4) nauczycieli (ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń pedagogów szkolnych);
5) innych osób, których działalność związana jest z profilaktyką uzależnień, promocją
zdrowego trybu życia oraz niesieniem pomocy ludziom dotkniętym chorobą
alkoholową i ich rodzinom oraz ofiarom przemocy.
5. Zorganizowanie w Urzędzie Gminy szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych
z terenu gminy (szkolenie w zakresie przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim).
6. Finansowanie wynagrodzeń prelegentów i osób prowadzących zajęcia, pogadanki lub
warsztaty dla różnych grup społecznych, jeśli tematyka tych spotkań nawiązuje do
profilaktyki uzależnień lub przeciwdziałaniu przemocy.
7. Zakupienie oraz nieodpłatne rozprowadzanie na terenie gminy (w szczególności
w jednostkach gminnych) filmów i wydawnictw związanych z szeroko pojętą profilaktyką
w zakresie uzależnień i przemocy.
8. Wspomaganie policjantów z Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim w działaniach
zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na drogach na obszarze gminy, w tym
w zapobieganiu nietrzeźwości uczestników ruchu drogowego. Działania te obejmą
również zakup alkotestów i materiałów edukacyjnych (broszury, ulotki).
9. Wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki
i działań zmierzających do wzmacniania więzi rodzinnych.
10. Udział gminy w akcjach i kampaniach informacyjno-edukacyjnych ogłaszanych w trakcie
realizacji Programu (w ramach posiadanych środków).
11. Zakup materiałów edukacyjnych dla GKRPA, w tym prenumerata czasopism „Świat
Problemów” i „Remedium”, z możliwością udostępniania innym osobom zainteresowanym.

Działania na rzecz rodzin, w których istnieje problem alkoholizmu
i przemocy oraz wspieranie zatrudnienia socjalnego.
§ 3. 1. Wykonywanie zadań przez GKRPA określonych ustawą, w tym w szczególności:
1) przyjmowanie

zgłoszeń

dotyczących

osób

nadużywających

napojów

alkoholowych;
2) zapraszanie osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin na posiedzenia
GKRPA,

przeprowadzanie

rozmów

motywujących

do

podjęcia

leczenia

odwykowego lub terapii oraz udzielanie informacji na temat instytucji
świadczących pomoc w zakresie wychodzenia z nałogu oraz oferujących pomoc
psychospołeczną i prawną;
3) kierowanie osób, co do których istnieje podejrzenie o nadużywanie alkoholu, 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 uzależnionych od alkoholu;
5) przygotowywanie dla potrzeb policji, prokuratury i sądów informacji o osobach
uzależnionych i ich rodzinach – na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
6) inicjowanie procedury Niebieskiej Karty w przypadku otrzymania informacji lub
zaistnienia podejrzenia o przemoc w rodzinie osób nadużywających alkoholu oraz
współpraca w tym zakresie z zespołem interdyscyplinarnym powołanym
w gminie;
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 pomocy dzieciom i młodzieży, pochodzącym z rodzin, w których istnieje
problem alkoholizmu, w tym w szczególności:
1) współorganizowanie z innymi podmiotami i finansowanie letniego i zimowego
wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w programie którego uwzględniane są zajęcia:
promujące zdrowy tryb życia, obejmujące profilaktykę uzależnień oraz
przeciwdziałanie agresji i przemocy oraz zasady bezpieczeństwa uczestników
ruchu drogowego;

2) dofinansowanie imprez charytatywnych, organizowanych przez różne podmioty
i wolontariuszy, mających na celu pomoc dzieciom z rodzin dotkniętych chorobą
alkoholową lub innymi patologiami społecznymi;
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, wolny
od uzależnień tryb życia, z uwzględnieniem wartości, jakimi są więzi rodzinne,
z zastrzeżeniem § 7 ust.2 Programu;
5) współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim
(zwanym dalej GOPS) oraz Zespołem Interdyscyplinarnym w zakresie udzielania
pomocy rodzinom, w których istnieje problem alkoholowy lub zagrożenie
przemocą w rodzinie.
3. Udzielanie osobom uzależnionym od alkoholu, spełniającym warunki określone
w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, pomocy w znalezieniu zatrudnienia w centrach lub
klubach integracji społecznej i pokrywanie kosztów z tego wynikających, w tym kosztów
dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia socjalnego.
4. Zapewnienie dyżurów psychologów we wszystkich szkołach prowadzonych przez gminę
oraz w GOPS.
5. Zapewnienie w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim nieodpłatnych porad prawnych
dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub innym uzależnieniem jak również dla
rodzin, w których istnieje zjawisko przemocy.
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu oraz wspomaganie różnych podmiotów
w działaniach służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych
oraz zapobieganiu przemocy.
§ 4. 1. Udzielanie osobom dotkniętym problemem alkoholowym, wyrażającym wolę
podjęcia leczenia odwykowego lub terapii, pomocy w nawiązaniu pierwszego kontaktu z:
1)

Ośrodkiem Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, w tym
z Wojewódzkim Ośrodkiem Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu
(ul. Głogowska 25B), wchodzącym w jego skład;

2)

Zespołem Szpitali Specjalistycznych Kędzierzyn-Koźle – Branice;

jako najbliższymi zakładami zajmującymi się lecznictwem odwykowym.
2. Współpraca z zakładami lecznictwa odwykowego i wspieranie (również finansowe)
działań tych zakładów na rzecz osób z terenu gminy Dobrzeń Wielki.
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 na terenie gminy Dobrzeń
Wielki, do wytrzeźwienia;
2) objęcia osób dowiezionych do Izby Wytrzeźwień działaniami profilaktyczno –
motywującymi.
4.

Udzielenie wsparcia finansowego podmiotom wymienionymi w ust. 2 i 3, następuje na

wniosek danego podmiotu 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 z listy Wojewody Opolskiego, zgodnie ze skierowaniem GKRPA (§3 ust. 1,
pkt 3 Programu).
6. Finansowanie działalności GKRPA, w tym w szczególności kosztów:
1) opłat sądowych od postępowań wszczętych na wniosek GKRPA, zgodnie z art. 26
ust.3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
2) zakupu sprzętu i materiałów biurowych niezbędnych do wykonywania zadań,
3) podróży służbowych członków GKRPA, związanych z wykonywaniem zadań oraz
dojazdem na szkolenia i narady;
4) wynagrodzeń członków GKRPA - na zasadach określonych w §6 Programu.
Kontrola przestrzegania przepisów ustawy i podejmowanie interwencji
w związku z ich naruszeniem.
§ 5. 1. GKRPA dokonuje kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie pisemnego upoważnienia
wydanego przez Wójta.
2. Kontrola przedsiębiorców przeprowadzana jest z zachowaniem art. 183 ustawy.
3.

W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli 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.
Zasady wynagradzania GKRPA.

§ 6. 1. Członkowie 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 dn.10.X.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz.1679,
z późn.zm.).
2.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje:
1) osobie wchodzącej w skład GKRPA za wykonanie następujących prac:
a) udział w posiedzeniu Komisji (za każde posiedzenie, jednak nie więcej niż za
dwa posiedzenia w miesiącu),
b) przeprowadzenie z upoważnienia Wójta kontroli w punktach sprzedaży
napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania przez prowadzących punkty
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);
2) 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
pozostająca w zatrudnieniu, wykonuje czynności określone w ust.2 w czasie, za który
otrzymuje wynagrodzenie od swojego pracodawcy.
Postanowienia końcowe
§ 7. 1. Zadania określone Programem finansowane są głównie ze środków pochodzących
z opłat za wydanie i korzystanie przez przedsiębiorców z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych.
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 składa Wójtowi organizator imprezy.
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.
4. Program jest realizowany przez Urząd Gminy, przy wsparciu GKRPA i GOPS.

5. Program jest realizowany równolegle z Gminnym programem przeciwdziałania
narkomanii oraz z Gminnym programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
.

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr ……………
Rady Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia ……………………….

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
na rok 2014

WSTĘP – postanowienia ogólne.
§ 1. 1. Rada Gminy Dobrzeń Wielki przyjmuje Gminny program przeciwdziałania narkomanii, zwany dalej
PPN,

w

celu

wykonania

zadań

gminy

wynikających

z

ustawy

z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r. poz.124, z późn. zm.).

2.

Z przeprowadzonej

w gminie w 2010r. Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych3

wynika, że:
1) problem używania narkotyków dotyczy głównie ludzi młodych. Spośród badanych
dorosłych co piaty (21,6%) deklaruje, iż miał w życiu kontakt z narkotykami, 76,5%
nigdy nie używało narkotyków, 69,6 % nie zna w swoim otoczeniu żadnej osoby
używającej narkotyków, 30,4% badanych wskazuje na znajomość kilku do kilkunastu
osób używających narkotyki;
2) w przypadku młodzieży trudno jest ustalić jakąkolwiek statystyczną prawidłowość
odnośnie zagrożonych środowisk. Młodzi ludzie biorący narkotyki pochodzą zarówno
z rodzin biednych jak i bogatych, pełnych i rozbitych. Nie bez wpływu na to zjawisko
pozostaje sytuacja ogólnospołeczna w Polsce: brak autorytetów i ideałów, a do tego
bezrobocie, brak perspektyw, trudna sytuacja materialna wielu grup społecznych –
powodują narastanie negatywnych zjawisk społecznych;
3) uczniowie w gminie rzadko przyznają się do kontaktów z narkotykami. Uczyniło to
jedynie 2,3% badanych młodych ludzi. Podobnie jak wśród polskiej młodzieży, młodzi
ludzie z gminy używają marihuany. Nie wymienili żadnego innego narkotyku. Wśród
badanych: 1,7% stwierdza, że narkotyki pomagają w sytuacjach kryzysowych, 5,6%
uzależnia to pomaganie od sytuacji, 20% nie ma wiedzy na ten temat, a 73,7%
zdecydowanie zaprzecza, aby narkotyki miały być antidotum na problemy;
4) czas używania narkotyków przez uczniów, którzy zadeklarowali ich używanie, jest
różnorodny. Około połowa deklaruje, że używa ich krócej niż 6 m-cy, pozostali, że
„biorą” ponad rok. Wszyscy deklarujący styczność z narkotykami podają wakacje jako
3

Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych - Dobrzeń Wielki 2010 została sporządzona na zlecenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
przez Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych z/s. w Warszawie (Pałacu Kultury i Nauki).

czas ich próbowania; ¾ badanych próbowało narkotyków z własnej inicjatywy, ¼ za
namową znajomych. Średni wiek deklarowany jako zetknięcie się z narkotykami to
13,5 roku (jest nawet niższy niż w przypadku alkoholu i papierosów ). Spośród
wszystkich badanych 12% wie, u kogo można kupić narkotyki, choć ich zdaniem nie
jest to tak łatwe, jak w przypadku papierosów, a nawet alkoholu. Dla 38,9% badanych
uczniów zakup narkotyków leży poza zasięgiem ich możliwości i jest to według nich
najtrudniejsza do zdobycia substancja psychoaktywna. Ale 30,90% uważa, że jest to
trudne, ale jak się poprosi odpowiednie osoby – to można narkotyki pozyskać. 75%
uczniów przyznających się do kontaktu z narkotykami stwierdza, że czyni to
okazjonalnie, pozostali nie udzielili odpowiedzi na to pytanie;
5) Ocena rozpowszechnienia stosowania narkotyków w środowisku rówieśniczym
dokonana przez samych młodych ludzi może wskazywać, że jest to w gminie zjawisko
marginalne. Zdecydowana większość młodych ludzi (77,7%) nie zna nikogo, kto
używałby narkotyków. Pozostali znają od kilku do kilkunastu osób stosujących
narkotyki.
3. Biorąc pod uwagę ustalenia wskazane w ust. 2 Rada Gminy uznaje, że realizacja ustawowych zadań gminy w
ramach PPN powinna być w szczególności ukierunkowana na działanie informacyjno – edukacyjne oraz
stwarzanie alternatywnych możliwości spędzania czasu wolnego i kształtowanie prawidłowych postaw wobec
środków psychoaktywnych.
4. Za ważne uznaje się również

podejmowanie w ramach PPN działań zmierzających do

wzmacniania więzi rodzinnych jako nieocenionej wartości w wychowaniu młodego pokolenia.
CELE PPN.
§ 2. 1. PPN określa działania gminy ukierunkowane na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej,
oświatowo wychowawczej i zdrowotnej, obejmujące w szczególności:
1) działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjna i zapobiegawczą;
2) leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych;
3) ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych.
2. Podstawowym celem PPN jest podniesienie świadomości społecznej mieszkańców gminy. Cel ten
będzie realizowany poprzez profilaktykę adresowaną do grupy niskiego ryzyka. Działaniami
prewencyjnymi zostanie objęta cała społeczność gminy, w szczególności dzieci
i młodzież. Działania te będą zmierzały do:
1) opóźnienia inicjacji narkotykowej;
2) promocji zdrowego stylu życia i wskazania rozwiązań alternatywnych (różne formy spędzania
czasu wolnego);
3) zmniejszenia ryzyka wystąpienia problemów związanych z używaniem środków
odurzających;
4) odbudowy wartości jakimi są więzi rodzinne.

§ 3. 1. Celem PPN jest również ograniczenie szkodliwości używania narkotyków przez osoby należące do
grup podwyższonego ryzyka. W przypadku stwierdzenia obecności takich osób podejmowane działania będą
zmierzały do:
1) udzielania pomocy w wycofywaniu się z zachowań ryzykownych;
2) kształtowania postaw abstynenckich.
2.

Działania z zakresu profilaktyki wobec osób z problemem narkotykowym obejmą:
1) motywowanie do leczenia i pomoc w nawiązaniu kontaktu z ośrodkiem prowadzącym
leczenie,
2) pomoc w uzyskaniu wsparcia po terapii.
REALIZACJA ZADAŃ.
§

4. Zadania

własne

gminy,

określone

w art.

10

ustawy o

przeciwdziałaniu narkomanii

(Dz. U. z 2012r. poz. 124, z późn.zm.), realizowane będą w szczególności poprzez:
1) zaangażowanie różnych grup społecznych w działania profilaktyczne;
2) wspieranie

szkół

w

rozwijaniu

działań

profilaktycznych,

w

szczególności

w realizacji programów profilaktycznych;
3) dofinansowanie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz promocji zdrowego trybu
życia;
4) dofinansowanie pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do wszystkich grup
wiekowych mieszkańców gminy;
5) podnoszenie kompetencji osób zaangażowanych w realizację zadań objętych programem, poprzez
organizowanie szkoleń dla:
a) policjantów z Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim,
b) pracowników socjalnych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Dobrzeniu Wielkim,
c) pedagogów szkolnych,
d) psychologów,
e) innych osób zaangażowanych w niesienie pomocy osobom uzależnionych od
substancji psychoaktywnych;
6) dofinansowanie

pozalekcyjnych

zajęć

sportowych

i

innych,

zgodnych

z zainteresowaniami dzieci i młodzieży;
7) dofinansowanie konkursów, wystaw i innych form edukacyjnych o tematyce przeciwdziałania
narkomanii i jej skutkom;
8) rozpowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i
profilaktyki uzależnień, w tym broszur, ulotek i plakatów;
9)

informowanie

o

placówkach

prowadzących

działalność

profilaktyczną,

leczniczą

i rehabilitacyjną dla osób z problemem używania substancji psychoaktywnych;
10) współpraca z osobami i podmiotami prowadzącymi działalność obejmującą problematykę
narkomanii;
11) podejmowanie innych działań, służących realizacji celów PPN.

§ 5. Zadania określone PPN finansowane są ze środków pochodzących z opłat za wydanie
i korzystanie przez przedsiębiorców z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
o których mowa w art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r.,poz.1356, z późn. zm.).
§ 6. Zadania PPN realizują w ramach posiadanych kompetencji:
1) Urząd Gminy;
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim;
3) Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzeniu
Wielkim;
4) szkoły gminne.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 7. PPN będzie realizowany równolegle z Gminnym programem profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z Gminnym programem przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

UCHWAŁA Nr XXXVII/
/2014
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
z dnia 13 marca 2014 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.j. Dz. U. z
2013 r. poz. 594) oraz art. 13 ust. 1, art. 11 ust. 2 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155,
poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr
129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012
r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, 1429, 1529; z 2013 r. poz. 829, 1238; z 2014 r. poz. 40) Rada Gminy Dobrzeń
Wielki uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości o powierzchni 100 m², położonej w obrębie Brzezie,
oznaczonej numerem 608/129 arkusz mapy 1, stanowiącej własność Gminy Dobrzeń Wielki, dla której Sąd
Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00082959/0.

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

UCHWAŁA NR ………/………/2014
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
z dnia 13 marca 2014r.
w sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrzeniu Wielkim
z siedzibą w Kup
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2013r. poz. 594, zm.: z 2013r. poz. 645, poz. 1318) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3 oraz ust. 4 pkt 2 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm.: z 2013r. poz. 938,
poz. 1646), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala co następuje:

§ 1.
1. Z dniem 1 marca 2014r. stawia się w stan likwidacji jednostkę budżetową Gminy Dobrzeń Wielki, to jest
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrzeniu Wielkim z siedzibą w Kup.
2. Czynności likwidacyjne obejmować będą w szczególności:
1) przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
września 1994r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 330 zm.: Dz. U. z 2013r. poz. 613), w tym
ustalenie należności i zobowiązań, stanu środków obrotowych i majątku trwałego znajdującego się w jednostce
budżetowej;
2) zamknięcie rachunków bankowych i ksiąg rachunkowych na dzień zakończenia likwidacji, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości;
3) sporządzenie bilansu zamknięcia likwidacji Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Dobrzeniu Wielkim z siedzibą w Kup.
3. Zakończenie likwidacji nastąpi z dniem 31 grudnia 2014r.
§ 2.
1. Mienie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrzeniu Wielkim z siedzibą w
Kup przechodzi na rzecz Gminy Dobrzeń Wielki i zostanie zagospodarowane zgodnie z właściwymi przepisami
na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Kup celem wykonywania zadań własnych Gminy Dobrzeń Wielki.
2. Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim przejmuje wszystkie należności i zobowiązania Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrzeniu Wielkim z siedzibą w Kup niezaspokojone do dnia
zakończenia likwidacji.
§ 3.
1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
2. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki może powierzyć wykonywanie wszystkich lub niektórych czynności
związanych z likwidacją Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrzeniu Wielkim z
siedzibą w Kup wyznaczonemu przez siebie likwidatorowi.
§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ………/………/2014
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
z dnia 27 lutego 2014r.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości, jako wkładu niepieniężnego
(aportu) do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm.: z 2013r. poz. 645, poz. 1318) oraz art. 13 ust. 1 i
art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst
jedn.: Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155 poz.
1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323, z 2011r. Nr 64 poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr
115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr
187, poz. 1110, Nr 244, poz. 1337, Dz. U. z 2012r. poz. 908, poz.951, poz.1256, poz.1429,
poz. 1529, z 2013r. poz. 829, poz. 1238, z 2014r. poz. 40), Rada Gminy Dobrzeń Wielki
uchwala co następuje:

§ 1.
Wyraża się zgodę na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup w
postaci prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzeń Wielki, dla
której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych posiada urządzoną księgę
wieczystą o numerze: …………………
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A Nr XXVII/
/2014
Rady Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 13 marca 2014 r.
w sprawie ustalenia przebiegu ulicy Górnej w Krzanowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co
następuje:
§ 1.1. Przebieg istniejącej ulicy Górnej położonej w Krzanowicach wyznaczonej
działkami oznaczonymi numerami 408 i 453 arkusz mapy 1 - rozszerza się o działki oznaczone
numerami 361 (część działki), 381 (część działki), 380/1, 379/1, 378/1, 377/1, 765/9, 765/5,
372/1, 371/1, 368/1, 367/1, 366/1, 364/1 arkusz mapy 1, wszystkie stanowiące własność
Gminy Dobrzeń Wielki, dla których Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00077801/0.
2. Położenie ulicy ustalonej w ust. 1, przedstawia mapa będąca załącznikiem
graficznym do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

UCHWAŁA NR XXXVII/
/2014
Rady Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 13 marca 2014 r.
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy
funduszu sołeckiego w 2015 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 1 ust 1 ustawy z
dnia 20 lutego 2009 o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 z późń. zm.) Rada
Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:
§ 1. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy funduszu sołeckiego
w roku 2015.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

UCHWAŁA NR XXXVII/
/2014
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
z dnia 13 marca 2014 roku
w sprawie przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania
z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
Na podstawie art. 8 ust 2a i art. 18 ust 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 19 ust.
4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.
260 z późn. zm.), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:
§ 1. Przejmuje się od Powiatu Opolskiego do wykonania zadanie zarządzania drogą
powiatową w zakresie prowadzenia i sfinansowania opracowania projektu budowlano –
wykonawczego przebudowy drogi powiatowej Nr 1708 O Chróścice - DW 454 na odcinku od
km 0+000 do km 0+840 ul. Kośnego w miejscowości Chróścice.
§ 2. Gmina Dobrzeń Wielki zrealizuje zadanie, o którym mowa w § 1 ze środków
własnych.
§ 3. Przejęcie zadania, o którym mowa w § 1 nastąpi na mocy porozumienia
zawartego pomiędzy Wójtem Gminy Dobrzeń Wielki, a Zarządem Powiatu Opolskiego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

UCHWAŁA Nr XXXVII/ /2014
Rady Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 13 marca 2014 r.
w sprawie udzielenia dotacji Zgromadzeniu Sióstr św. Jadwigi w Czarnowąsach na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2004 r. Nr 162,
poz. 1568 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIX/281/2005 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27
lipca 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Dobrzeń Wielki
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków, Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Zgromadzeniu Sióstr św. Jadwigi w Czarnowąsach, dotacji w kwocie
150 000,00 zł na wykonanie prac remontowych elewacji zewnętrznej zabytkowego zespołu
budynków klasztornych w Czarnowąsach (nr w rejestrze zabytków 762/64 z dnia
02.04.1964r.).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XXXVII/
/2014
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
z dnia 13 marca 2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 20, art. 18 ust 2 pkt. 12 i pkt. 12a ustawy z dnia 08
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
oraz art. 216 ust. 2 pkt. oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Dobrzeń Wielki
uchwala, co następuje:
§ 1. W ramach podjętej wspólnie z samorządem powiatu opolskiego akcji niesienia
pomocy dla Ukrainy, udziela się z budżetu gminy Dobrzeń Wielki pomocy rzeczowej
powiatowi Dolina na Ukrainie z przeznaczeniem na pomoc dla wychowanków
Wojewódzkiego Centrum Rehabilitacyjnego dla Dzieci z Wadami Wzroku w Wygodzie w
wysokości 10 000,00 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

UCHWAŁA NR XXXVII/ /2014
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
z dnia 13 marca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Powiatem Opolskim woj.
opolskie w celu realizacji przez Gminę Dobrzeń Wielki projektu pn. "Budowa
użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia
elektronicznej administracji publicznej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), w
związku z art. 28a ust. 1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz. U. Nr 118 z 2013 r. poz. 714) - Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co
następuje:
§1
1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Dobrzeń Wielki do partnerstwa
z Powiatem Opolskim woj. opolskie w celu realizacji projektu pn. "Budowa użytecznych
usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia
elektronicznej
administracji
publicznej",
zwanego
dalej
„projektem”,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet V. Dobre Rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału
administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w
administracji samorządowej.
3. Projekt będzie realizowany przez Gminę Dobrzeń Wielki (partner projektu)
oraz Powiat Opolski woj. opolskie (lider partnerstwa).
4. Projekt dotyczy poprawy skuteczności świadczenia elektronicznych usług publicznych
oraz elektronicznej wymiany korespondencji z wykorzystaniem Profilu Zaufanego w
okresie realizacji projektu w 16 JST w woj. opolskiego, dolnośląskiego oraz
wielkopolskiego poprzez podniesienie kompetencji 956 pracowników, modernizację
infrastruktury i systemów teleinformatycznych oraz działania informacyjne i promocyjne.
§2
1. Zasady funkcjonowania partnerstwa oraz zasady współpracy Gminy Dobrzeń Wielki
i Powiatu Opolskiego woj. opolskie określone zostaną w umowie partnerskiej.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Dobrzeń Wielki do podpisania umowy partnerskiej wraz
z załącznikami.
3. Wyraża się zgodę na podpisanie przez Wójta Gminy Dobrzeń Wielki pełnomocnictwa na
pełnienie przez Powiat Opolski woj. opolskie funkcji lidera partnerstwa i
reprezentowania Gminy Dobrzeń Wielki wobec osób trzecich w działaniach związanych
z realizacją projektu, w tym do zawarcia w imieniu i na rzecz Gminy Dobrzeń Wielki
umowy o dofinansowanie projektu.
4. Pełnomocnictwo o którym w § 2 ust. 3 stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§3
1. Finansowanie projektu nastąpi w latach 2014 - 2015 ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego do wysokości 85% wartości projektu.
2. Pozostałe 15% wartości projektu stanowi wkład własny i zostanie zabezpieczone w
formie wymaganej przez projekt, tj. w postaci wynagrodzeń pracowników delegowanych
w czasie pracy na szkolenia realizowane w ramach projektu – solidarnie przez Gminę
Dobrzeń Wielki i lidera partnerstwa: Powiat Opolski woj. opolskie.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr 1
do uchwały Nr ……………
Rady Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 13 marca 2014r.
WZÓR
(Załącznik nr 1 do Umowy Partnerskiej na rzecz realizacji Projektu)

Nazwa i adres Partnera
…………………………………………….
……………………………………

miejsce i data

PEŁNOMOCNICTWO
Udzielam Powiatowi Opolskiemu, woj. opolskie pełnomocnictwa, na pełnienie przez Powiat
Opolski

woj.

opolskie

funkcji

lidera

partnerstwa

i

reprezentowania

Gminy

……………………….. wobec osób trzecich w działaniach związanych z realizacją projektu,
w tym do zawarcia w imieniu i na rzecz Gminy ………………………………. umowy o
dofinansowanie projektu, rozliczania projektu oraz wszelkich zobowiązań z tym związanych.

……………………………
Wójt Gminy ……………………
Podpis osób upoważnionych
do podejmowania decyzji w imieniu
Partnera

UZASADNIENIE
W dniu …………………………….. została podpisana deklaracja uczestnictwa w projekcie
ze środków PO KL 5.2.1 pn. "Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie
świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej".
W dniu 10 września 2013 r. złożony został wniosek o dofinansowanie projektu. Do
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach otwartego konkursu wpłynęło 112
projektów.
W dniu 20 grudnia 2013 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opublikowało listę
rankingową projektów rekomendowanych do dofinansowania przez Komisję Oceny
Projektów w ramach konkursu nr 2/POKL/5.2.1/2013, według której projekt otrzymał
rekomendację
na
19
pozycji
z 63 projektów rekomendowanych do dofinansowania. Wsparcie otrzymało 36 projektów, w
tym ww. projekt.
Wobec powyższego Gmina Dobrzeń Wielki planuje przystąpić do realizacji projektu
w partnerstwie z Powiatem Opolskim woj. opolskie. Do zawarcia umowy o dofinansowanie
projektu niezbędne jest podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy liderem partnerstwa
a partnerem. Zgodnie z dokumentem „Zakres realizacji projektów partnerskich określony
przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” zatwierdzonym dn.
24.12.2012 r., obowiązującym od dn. 1.01.2013 r. (s. 16 pkt IV. 24), podpisanie umowy
partnerskiej powinno zostać poprzedzone podjęciem uchwał właściwych organów jednostek
samorządu terytorialnego partnerów.

