
Projekt

z dnia  22 lutego 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XLI/   /2018
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzeniu Wielkim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 zm. z 2017 poz. 2232 i 2018 poz. 130), w związku
z art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59; zm.: Dz. U. 
z 2017 r. poz. 949 i 2203), Rada Gminy w Dobrzeniu Wielkim uchwala, co następuje:

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

§ 2. W skład Zespołu wchodzić będą: 

1. Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim;

2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim. zwanych łącznie 
w dalszej treści uchwały „jednostkami”.

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

2. Zespół przejmie mienie, wierzytelności, zobowiązania oraz dokumentację jednostek.

3. Pracownicy jednostek stają się pracownikami Zespołu.

§ 4. Akt Założycielski Zespołu oraz  Statut stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Załącznik do uchwały Nr XLI/   /2018

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 1 marca 2018 r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

W DOBRZENIU WIELKIM

sporządzony na podstawie art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 59; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 949 i 2203),

AKT ZAŁOŻYCIELSKI
z dniem 1 września 2018r. zakłada się

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzeniu Wielkim,

§ 1.  W skład którego wchodzą:

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

2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Sportowymi 

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

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

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

22 Lipca, Aleja Księdza Kraika, Boczna, Bolesława Chrobrego, Dambonia, Dratwy, Fiołkowa, Irysowa, 
Knosały, Koraszewskiego, Kościelna, Krótka, Księdza Poziemby, Księdza Scheitzy, ks. Fiecka, Kubisów, 
Kwiatowa, Liliowa, Matejki, Miarki, Miła, Młyńska, Morcinka, Namysłowska do nr 45 (nieparzyste) i 42 
(parzyste), Nowa, Nowowiejska, Opolska, Osiedle Energetyk, Osiedlowa, Osiniec, Polna, Powstańców 
Śląskich, Reymonta, Słoneczna, Strzelców Bytomskich, Topolowa, Tulipanowa, Wrocławska, Wspólna, 
Wyszyńskiego i Zbożowa.

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

§ 3.  Organem prowadzącym jest Gmina Dobrzeń Wielki. 
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Projekt

z dnia  22 lutego 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XLI/   /2018
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów, przyjętej uchwałą Nr XXXIV/277/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 czerwca 
2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875 zm. z 2017 poz. 2232 i z 2018 poz. 130) oraz art. 206 ust. 1-3 w zw.
z art. 212 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60; Dz. U. z 2017 r. poz. 949 i 2203) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala,
co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/277/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 czerwca 2017 r. 
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadza się 
następujące zmiany:

1) zmienia się załącznik nr 1, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Gminy Dobrzeń Wielki i wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy 
w Dobrzeniu Wielkim.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber

Id: B33EC71C-2B17-4697-85A3-B2D59DF0531A. Projekt Strona 1



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/   /2018

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 1 marca 2018 r.

Załącznik do Uchwały Nr XLI/   /2018
Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 1 marca 2018 r.

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki, a także granice 
obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki, a także inne 

organy, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Granice obwodu szkoły na:

Lp. Nazwa Szkoły

Adres siedziby szkoły, 
adresy ewentualnych 

innych lokalizacji 
prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, 
wychowawczych 
i  opiekuńczych

rok szkolny 
2017/2018 rok szkolny 2018/2019

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

Dobrzeń Wielki
ul. Kościelna 3
46-081 Dobrzeń Wielki
(klasy I-VI w roku 
szkolnym 2017/2018;     
klasy I-VII w roku 
szkolnym 2018/2019                
i klasy I-VIII od roku 
szkolnego 2019/2020)

Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 94
46-081 Dobrzeń Wielki
(klasy VII i VIII w roku 
szkolnym 2017/2018
i VIII w roku szkolnym 
2018/2019)

Dobrzeń Wielki 
i Dobrzeń Mały

Dobrzeń Mały, Otok 
oraz Dobrzeń Wielki 
ulice:
22 Lipca, Aleja 
Księdza Kraika, 
Boczna, 
Bolesława Chrobrego, 
Dambonia, Dratwy, 
Fiołkowa, Irysowa, 
Knosały, 
Koraszewskiego, 
Kościelna, Krótka, 
Księdza Poziemby, 
Księdza Scheitzy,
ks. Fiecka, Kubisów, 
Kwiatowa, Liliowa, 
Matejki, Miarki, Miła, 
Młyńska, Morcinka, 
Namysłowska do nr 
45 (nieparzyste) 
i do nr 42 (parzyste),      
Nowa, Nowowiejska, 
Opolska, 
Osiedle Energetyk, 
Osiedlowa, Osiniec, 
Polna, 
Powstańców Śląskich, 
Reymonta, Słoneczna, 
Strzelców Bytomskich, 
Topolowa, 
Tulipanowa, 
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Wrocławska, Wspólna, 
Wyszyńskiego
i Zbożowa 

2. Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 3
w Dobrzeniu Wielkim

Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 94
46-081 Dobrzeń Wielki

nie dotyczy Dobrzeń Wielki 
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 od nr 
47 (nieparzyste) 
i od nr44 (parzyste), 
Osieckiej, Piaskowa, 
Piastowska, Prusa, 
Reja, Sienkiewicza, 
Sokołów, Sosnowa, 
Sportowa, Stawy, 
Świerkowa, 
Św. Rocha, Tuwima, 
Zapolskiej 
i Żeromskiego 

3. Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. Marii 
Konopnickiej
w Chróścicach

Chróścice
ul. Powstańców Śląskich 
1
46-080 Chróścice

Chróścice Chróścice

4. Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Kup 
prowadzona w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym
w Kup

Kup
ul. 1 Maja 6a
46-082 Kup

Kup Kup
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Projekt

z dnia  22 lutego 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XLI/     /2018
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Dobrzeń Wielki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic 
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 
oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) w związku z art. 13 oraz art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 
o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania 
i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. poz. 130) Rada Gminy Dobrzeń Wielki, działając na 
wniosek Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 lutego 2018r., uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się podziału Gminy Dobrzeń Wielki na stałe obwody głosowania i ustala ich numery, 
granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

2. Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej 
uchwały.

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

§ 3.  Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Opolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Opolu I.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz w sposób 
zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

§ 5.  Na ustalenia Rady Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie stałych obwodów głosowania wyborcom, 
w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Opolu I w 
terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 6. Tracą moc: 

1) Uchwała Nr XXII/ 208/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 września 2012 w sprawie podziału 
Gminy Dobrzeń Wielki na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów i granic tych obwodów oraz 
siedzib obwodowych komisji wyborczych;

2) Uchwała Nr XXXVII/369/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 marca 2014r. w sprawie 
dostosowania opisu granic obwodów glosowania w Gminie Dobrzeń Wielki do stanu faktycznego;

3) Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie dostosowania 
opisu granic obwodów glosowania w Gminie Dobrzeń Wielki do stanu faktycznego;

4) Uchwała Nr VII/55/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie dostosowania 
opisu granic obwodów glosowania w Gminie Dobrzeń Wielki do stanu faktycznego.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/     /2018

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 1 marca 2018 r.

PODZIAŁ GMINY DOBRZEŃ WIELKI NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA

Numer
obwodu

głosowania
Granice  obwodu głosowania Siedziba

obwodowej komisji 
wyborczej

1 SOŁECTWO  CHRÓŚCICE 
Publiczna Szkoła Podstawowa,

ul. Powstańców Śląskich 1,
Chróścice

2 SOŁECTWO DOBRZEŃ MAŁY Zespół Szkół,
ul. Opolska 87,
Dobrzeń Mały

3

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 47 do końca, Osieckiej, 
Piaskowa, Piastowska, Prusa, Reja, Sienkiewicza, Sokołów, 
Sosnowa, Sportowa, Stawy, Świerkowa, Świętego Rocha, 
Tuwima, Zapolskiej, Żeromskiego.

Zespół Szkół, 
ul. Namysłowska  94, 

Dobrzeń Wielki

4

SOŁECTWO DOBRZEŃ WIELKI – część obejmująca 
ulice: 
22 Lipca, Aleja Księdza Kraika, Boczna, Bolesława 
Chrobrego, Dambonia,  Dratwy, Fiołkowa, Irysowa, Knosały, 
Koraszewskiego, Kościelna,  Krótka, 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, Osiniec, Polna, Powstańców Śląskich, Reymonta, 
Słoneczna, Strzelców Bytomskich, Topolowa, Tulipanowa, 
Wrocławska, Wspólna, Wyszyńskiego, Zbożowa oraz 
Osiedle Energetyk.

Publiczna Szkoła 
Podstawowa 

z Oddziałami Sportowymi,
ul. Kościelna 3,
Dobrzeń Wielki 

5 SOŁECTWO KUP

Zespół Szkolno-
Przedszkolny,
ul. 1Maja 6a,

Kup

Id: 7384975C-ABC1-416F-BBB1-C68353992BED. Projekt Strona 1



Projekt

z dnia  22 lutego 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XLI/  /2018
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie założenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Dobrzeniu Wielkim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jedn. 
Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 i z 2018 poz. 130),w związku z art. 88 ust. 1 i 2 i 91 
ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.z 2017 r., poz. 59; zm.: Dz. U. z 2017 r. 
poz. 949, 2203), Rada Gminy w Dobrzeniu Wielkim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 września 2018 r. zakłada się Publiczną Szkołę Podstawową Nr 3 w Dobrzeniu Wielkim, 
zgodnie z aktem założycielskim stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Nadaje się Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 statut, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Dobrzeniu Wielkim prowadzić będzie gospodarkę finansową 
w formie jednostki budżetowej. 

§ 3. Do obwodu Publicznej Szkoły Podstawowa Nr 3 należą następujące ulice miejscowości Dobrzeń 
Wielki: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 od nr 47 (nieparzyste) i 44 
od nr (parzyste), Osieckiej, Piaskowa, Piastowska, Prusa, Reja, Sienkiewicza, Sokołów, Sosnowa, Sportowa, 
Stawy, Świerkowa, Św. Rocha, Tuwima, Zapolskiej i Żeromskiego.

§ 4. Publiczną Szkołę Podstawową Nr 3, o której mowa w § 1 włącza się z dniem 1 września 2018r. do 
Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 94, 46-081 Dobrzeń Wielki).

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/  /2018

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 1 marca 2018 r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 3  

W DOBRZENIU WIELKIM

sporządzony na podstawie art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2017 r., poz. 59; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 949 i 2203).

1.  Zakład się z dniem 1 września 2018r. nadaje się

Publiczną Szkołę Podstawową Nr 3 w Dobrzeniu Wielkim

z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 94, 46-081 Dobrzeń Wielki

Organizację szkoły określa Statut Publicznej Szkoły Podstawowej

w Dobrzeniu Wielkim

2.  Do obwodu Publicznej Szkoły Podstawowa Nr 3 należą następujące ulice miejscowości Dobrzeń 
Wielki:

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 od 47 (nieparzyste) i 44 
(parzyste), Osieckiej, Piaskowa, Piastowska, Prusa, Reja, Sienkiewicza, Sokołów, Sosnowa, Sportowa, Stawy, 
Świerkowa, Św. Rocha, Tuwima, Zapolskiej i Żeromskiego.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/   /2018

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 1 marca 2018 r.

S T A T U T

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

w Dobrzeniu Wielkim

Spis treści:

Rozdział I. Postanoweienia wstępne. 3

Rozdział II. Cel i zadania szkoły. 4

Rozdział III.Organy szkoły i ich kompetencje 7

Rozdział IV. Organizacja szkoły. 12

Rozdział V. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 18

Rozdział VI. Organizacja i formy wspódziałania szkoły z rodzicami. 25

Rozdział VII. Uczniowie szkoły.. 26

Rozdział VIII. Szczegółowe warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego uczniów. 30

Rozdział IX. Postanowienia końcowe 38

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1. 1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Dobrzeniu Wielkim jest publiczną szkołą podstawową wchodzącą 
w skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim.

2. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Namysłowskiej 94 w Dobrzeniu Wielkim.

3. Szkoła nosi numer 3

4.  Pełna nazwa szkoły brzmi – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 Dobrzeniu Wielkim i jest używana 
w pełnym brzmieniu. 

5. Szkołę prowadzi Gmina Dobrzeń Wielki.

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Opolski Kurator Oświaty.

§ 2. 1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat.

2. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia do 
ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

§ 3. 1. Szkoła jest jednostką budżetową.

2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

§ 4. Ilekroć w statucie jest mowa o:

1) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 3 w Dobrzeniu Wielkim,

2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej Nr 3 w Dobrzeniu Wielkim,

3) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły,

4) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) 
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
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5) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Dobrzeń Wielki.

Rozdział 2.

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 5. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny zestaw 
programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

§ 6. 1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

1) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia 
dydaktycznego,

2) program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz

b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów.

2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program wychowawczo-
profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą 
oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.

3. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych:

1) pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej,

2) drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej.

4. Szkoła realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w celu wzbogacenia 
oferty edukacyjnej.

§ 7. 1. Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój biologiczny, 
poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, a zadaniami są:

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, 
patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, 
sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele),

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej,

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób,

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość,

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania 
i wnioskowania,

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności,

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają 
w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat,

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji,

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego 
naturalnej ciekawości poznawczej,

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz 
odpowiedzialności za zbiorowość,

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania 
własnego warsztatu pracy,

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ust. 1 poprzez:
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1) prowadzenie dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie dalszego kształcenia,

2) rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej 
dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata,

3) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację świadomą, przygotowując 
do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego,

4) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia,

5) rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego otoczenia rodzinnego, 
społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego,

6) umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągania trudnych, ale wartościowych celów,

7) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka,

8) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej,

9) kształtowanie zainteresowań własnym miastem i regionem, lokalnymi tradycjami i obyczajami oraz 
zagrożeniami dla miasta i regionu,

10) kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych,

11) zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,

12) kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia,

13) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność fizyczną i właściwą postawę 
ciała,

14) promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej, zdrowego żywienia i higieny 
pracy umysłowej,

15) poznanie szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków i in.) i zaznajomienie 
z instytucjami udzielającymi pomocy,

16) opiekę nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych wychowawczo,

17) poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności,

18) rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi oraz kształtowanie do nich właściwego stosunku,

19) rozwijanie umiejętności asertywnych,

20) tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, 
sprawiedliwości i wolności,

21) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,

22) uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących w relacjach 
międzyludzkich,

23) ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców życia rodzinnego,

24) kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w życiu szkolnym i prywatnym,

25) integrację uczniów niepełnosprawnych,

§ 8. Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się także z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju 
ucznia poprzez następujące działania:

1) integrację wiedzy nauczanej w procesie kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,

2) oddziaływanie wychowawcze określone w celach i zadaniach szkoły,

3)  prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole,

4) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-
wyrównawczych i zajęć gimnastyki korekcyjnej,

5) pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej,
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6) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Opolu, Sądem Rodzinnym w Opolu, Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim i innymi organizacjami i stowarzyszeniami 
wspierającymi szkołę.

§ 9. 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia ucznia do szkoły do 
momentu jej opuszczenia, poprzez:

1) zapewnienie uczniom przebywającym w szkole podczas opieki przez nauczycieli oraz innych pracowników 
szkoły,

2) organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach – zasady 
i organizację ww. dyżurów określa zarządzenie dyrektora szkoły,

3) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach,

4) w miarę możliwości przeznaczenie oddzielnych segmentów dla dzieci w różnym wieku dla oddziałów I–III 
oraz IV–VIII,

5) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed zajęciami i po zajęciach 
lekcyjnych,

6) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp,

7) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów, rodzaju 
pracy oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych,

8) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne prowadzące do 
uzyskania przez uczniów karty rowerowej,

9) zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłku obiadowego w stołówce szkolnej,

10) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu szkolnego w stanie pełnej 
sprawności i stałej czystości,

11) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów,

12) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia,

a także:

13) nauczyciel natychmiast reaguje na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące 
zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,

14) pracownik szkoły zwraca się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, 
w razie potrzeby zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierować tę osobę do dyrektora,

15) nauczyciel lub inny pracownik szkoły niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły o wszelkich 
dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub 
życia uczniów.

2. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza jej terenem.

3. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające przed dostępem 
do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie 
oprogramowania zabezpieczającego.

Rozdział 3.

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§ 10. 1. Organami szkoły są:

1) dyrektor szkoły,

2) rada pedagogiczna,

3) samorząd uczniowski,

4) rada rodziców.
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2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do 
decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego uczniów, jest Opolski 
Kurator Oświaty.

3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do 
decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, jest organ 
prowadzący szkołę.

§ 11. 1. Dyrektor szkoły kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym służbowym 
wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej.

2. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do:

1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady pedagogicznej 
w celu podnoszenia jakości pracy szkoły,

2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz zespołu szkół,

3) dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, oddziaływania na postawę 
nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji i podnoszenia kwalifikacji,

4) zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu 
i form ich realizacji.

3. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego 
poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4) realizacja uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie odpowiedzialności za ich 
prawidłowe wykorzystanie,

6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć 
organizowanych przez szkołę,

7) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,

8) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII,

9) stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których 
celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

10) występowanie do Opolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

11) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków 
wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły,

12) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji 
stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa,

13) wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określenie 
warunków jego spełniania,

14) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie szkoły 
podstawowej,

15) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania, 
podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,

16) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku 
następnego roku szkolnego,

17) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki,
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18) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, takiego 
nauczania,

19) ustala dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

20) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom,

21) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas i oddziałów tygodniowego 
rozkładu zajęć,

22) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,

4. Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy należy 
w szczególności:

1) kierowanie jako kierownik zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników 
niebędących nauczycielami,

2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom 
i innym pracownikom szkoły,

4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz 
pozostałych pracowników szkoły,

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły mających status pracowników 
samorządowych,

6) sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole,

7) odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły,

8) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,

9) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym,

10) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań 
dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,

11) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

12) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli,

13) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub 
złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,

14) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony 
wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka,

15) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym ustawą o związkach 
zawodowych,

16) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem tegoż 
funduszu, stanowiącym odrębny dokument,

5. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców 
i samorządem uczniowskim.

6. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu 
dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.

§ 12. 1. Radę pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej 
przewodniczącego na wniosek lub za zgodą rady pedagogicznej.

2. Do jej kompetencji stanowiących należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
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3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole,

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą 
przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,

2) projekt planu finansowego szkoły,

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole,

5) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych,

6) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia,

7) zaproponowany przez nauczyciela program nauczania,

8) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania w szkole podstawowej, zestawu 
podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,

9) zamiar powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt 
się nie zgłosił,

10) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora,

11) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć

12) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania,

4. Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na 
stanowisko dyrektora szkoły.

5. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian i uchwala statut lub jego 
zmiany.

6. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie 
z funkcji dyrektora szkoły oraz odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.

7. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. Zebrania 
rady pedagogicznej są protokołowane.

8. Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na 
posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także 
nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 13. 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest rada samorządu 
uczniowskiego.

2. Zasady wybierania i działania rady samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez 
uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem 
szkoły.

3. Samorząd uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom szkoły w sprawach dotyczących 
szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów.

4. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela.

5. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie 
we wszystkich sprawach danej szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
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3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem 
szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej.

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie 
z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu oraz szkolnej rady wolontariatu.

6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu wolontariatu.

7. Szczegółowe zasady działania wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań) w szkole 
określa regulamin wolontariatu, będący odrębnym dokumentem.

§ 14. 1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.

3. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę 
oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

4. Do kompetencji rady rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego,

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

4) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.

5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze 
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa 
regulamin, o którym mowa w ust. 2.

6. Rada rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 15. Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego klimatu 
szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły.

§ 16. 1. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania w swoje kompetencje 
oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze statutu i planów pracy szkoły.

2. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach swoich 
kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o bieżące informowanie 
innych organów szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez 
dyrektora szkoły.

3. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga dyrektor szkoły, po wysłuchaniu 
zainteresowanych stron.

Rozdział 4.

ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 17. 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy 
w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem 
nauczania.

2. Liczba uczniów w oddziale określana jest przez organ prowadzący.

§ 18. 1. Dyrektor za zgodą rodziców organizuje zajęcia rewalidacyjne, których celem jest wspomaganie 
rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.

2. Zajęcia uwzględnione są w arkuszu organizacyjnym pracy szkoły na dany rok szkolny.

§ 19. 1. W klasach IV–VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy zgodnie z przepisami 
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Id: CA9024C2-7234-46FF-B6E3-816182FEB6E1. Projekt Strona 8



2. W przypadku oddziałów liczących mniej uczniów niż wskazano w przepisie w ust. 1 podziału na grupy 
można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

§ 20. 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie:

1) kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,

2) klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym.

2. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć 
edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym 
rozkładzie zajęć.

3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala nauczyciel 
prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

4. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel prowadzący 
zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne należy zrealizować zgodnie z oddzielnymi 
przepisami.

5. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział czasu na 
poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.

§ 21. 1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje zajęcia dodatkowe, stosownie do 
posiadanych środków finansowych.

2. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych poza systemem 
klasowo-lekcyjnym.

3. Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 22. 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, 
zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby nauczyciel 
wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub 
w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego.

4. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawca dostosowuje do wieku uczniów, ich potrzeb oraz 
warunków środowiskowych szkoły.

§ 23. 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz 
ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra właściwego ds. oświaty i wychowania w sprawie 
organizacji roku szkolnego.

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 
organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły.

3. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący i nadzorujący arkusza organizacji szkoły dyrektor 
szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć 
edukacyjnych.

4. Szkoła używa dziennika elektronicznego jako dziennika dokumentującego zajęcia lekcyjne.

§ 24. 1. Religia/etyka jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których 
rodzice wyrażają takie życzenie.

2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane w kolejnym roku 
szkolnym, może natomiast zostać zmienione.

3. Nauczyciel religii/etyki wchodzi w skład rady pedagogicznej.

4. Ocena z religii/etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej ocen, lecz 
nie ma wpływu na promocję do następnej klasy.
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5. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu 
odbycia rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym terminie.

6. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii/etyki objęci są zajęciami świetlicowymi lub zajęciami 
opiekuńczo-wychowawczymi.

§ 25. 1. Dla uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”.

2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.

3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej 
rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.

4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach „Wychowania 
do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej.

5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na 
ukończenie szkoły przez ucznia.

§ 26. 1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki 
pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły a szkołą wyższą 
lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.

2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 27. 1. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów oraz 
ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Biblioteka szkolna służy realizacji programu 
nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów 
do samokształcenia oraz w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczej 
i kulturalno-rekreacyjnej.

2. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:

1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie zasobu 
słownictwa uczniów,

2) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania 
i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, na zajęciach z różnych przedmiotów.

3. Biblioteka prowadzi szkolne centrum multimedialne.

4. Do zadań biblioteki należy:

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów (książek, czasopism, kaset, płyt oraz innych nośników cyfrowych 
itp.),

2) prowadzenie dokładnej ewidencji zbiorów,

3) doskonalenie warsztatu służby informacyjnej,

4) udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie wiadomości szkolnych 
i kształcenia osobowości w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień we wzbogacaniu znajomości języka 
ojczystego w wyrabianiu wrażliwości na prawdę i piękno zawarte w treści książek,

5) organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych,

6) umożliwianie dostępu do jej zbiorów w stałych dniach i godzinach w czasie zajęć lekcyjnych i po ich 
zakończeniu,

7) gromadzenie i wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie bezpłatnych podręczników, materiałów 
edukacyjnych i ćwiczeń. Procedury wypożyczenia bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych 
i ćwiczeń stanowią odrębny dokument.

5. Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z:

1) uczniami, poprzez:

a) zakup lub sprowadzanie szczególnie poszukiwanych książek,

b) informowanie o aktywności czytelniczej,
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c) udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze literatury 
i kształtowaniu nawyków czytelniczych,

d) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych;

2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poprzez:

a) sprowadzanie literatury pedagogicznej, przedmiotu, poradników metodycznych i czasopism 
pedagogicznych,

b) organizowanie wystawek tematycznych,

c) informowanie o nowych nabytkach biblioteki,

d) przeprowadzanie lekcji bibliotecznych,

e) udostępnianie czasopism pedagogicznych i zbiorów gromadzonych w bibliotece,

f) działania mające na celu poprawę czytelnictwa,

g) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych;

3) rodzicami, poprzez:

a) udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece,

b) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych,

c) działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci,

d) udostępnianie Statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych dokumentów 
prawa szkolnego,

4) innymi bibliotekami, poprzez:

a) lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej,

b) udział w konkursach poetyckich, plastycznych, wystawach itp.,

c) wypożyczanie międzybiblioteczne zbiorów specjalnych.

§ 28. 1. W szkole działa świetlica dla uczniów.

2. Za świetlicę odpowiada Kierownik świetlicy.

3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy 
ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki 
w szkole:

1) w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci osób samotnie wychowujących,

2) w drugiej kolejności obydwojga pracujących rodziców,

3) pozostałe dzieci w miarę wolnych miejsc.

4. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców w terminie 
określonym przez dyrektora szkoły.

5. Czas pracy świetlicy określa dyrektor szkoły.

6. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.

7. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Każda grupa ma swojego nauczyciela 
wychowawcę.

8. Grupa wychowawcza w świetlicy nie może przekraczać 25 uczniów.

9. Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej i składają sprawozdania ze 
swojej działalności.

10. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie pomocy 
w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, otaczając opieką dzieci z rodzin 
niewydolnych wychowawczo.
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11. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy znajdują się 
w regulaminie świetlicy, który jest odrębnym dokumentem.

§ 29. 1. Szkoła prowadzi dożywianie w formie obiadów.

2. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej za odpłatnością.

3. Szkoła występuje do rady rodziców i innych instytucji i organizacji z prośbą o pokrycie w całości lub 
częściowo kosztów posiłków dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

§ 30. 1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc 
i wsparcie szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej.

2. Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor szkoły.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana podczas bieżącej pracy, a także 
w formie zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

§ 31. 1. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.

2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne,

2) zasiłek szkolny.

3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:

1) stypendium za wyniki w nauce,

2) stypendium za osiągnięcia sportowe.

4. Stypendium szkolne otrzymuje uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich 
dochodów na osobę w rodzinie, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

5. Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej 
z powodu zdarzenia losowego.

6. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen w okresie 
poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom pierwszego etapu edukacyjnego oraz uczniom 
klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia w danym roku szkolnym pierwszego okresu nauki.

8. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we 
współzawodnictwie sportowym, z zastrzeżeniem ust. 9.

9. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom pierwszego etapu edukacyjnego.

10. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu 
opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie 
szkoły.

§ 32. 1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Opolu oraz innymi placówkami 
wspierającymi pracę szkoły celem:

1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzicom 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,

2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem 
i kształceniem dzieci i młodzieży.

2. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest pedagog szkolny.

3. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, 
których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

4. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody 
dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności.
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Rozdział 5.

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 33. 1. Szkoła zatrudnia nauczycieli i pracowników samorządowych na stanowiskach niepedagogicznych.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych 
szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy.

3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty 
i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych 
szkoły określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.

§ 34. 1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły dyrektor tworzy stanowisko wicedyrektora. 
Dla wymienionego stanowiska kierowniczego dyrektor opracowuje szczegółowy przydział czynności, 
uprawnień i odpowiedzialności.

2. W sytuacji, gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa wicedyrektora 
rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora.

§ 35. 1. Do zadań wychowawcy klasy należy:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się oraz przygotowanie do życia 
w rodzinie i w społeczeństwie,

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy 
uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania 
wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka 
(dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci,

b) współdziałania, tzn. udzielania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec młodzieży 
i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,

c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły;

5) współpracuje z pedagogiem szkolnym, logopedą, psychologiem, doradcą zawodowym i innymi 
specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także 
zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,

3. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez:

1) opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny 
szkoły,

2) zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły, planem 
wychowawczym klasy i zasadami oceniania,

3) diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywaną na początku każdego 
roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego,

4) kształtowanie osobowości ucznia,
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5) systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką,

6) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, materialnej i socjalnej,

7) wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo,

8) motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z jego możliwościami 
i zainteresowaniami,

9) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn absencji, egzekwowanie 
obowiązku szkolnego,

10) informowanie pedagoga szkolnego o nieusprawiedliwionych nieobecnościach ucznia,

11) troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału w różnych formach zajęć 
pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych,

12) dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami,

13) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, czystość na terenie klasy, 
szkoły, osiedla,

14) wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie przyczyn 
niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z zespołem 
uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem szkolnym i rodzicami ucznia,

15) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych działań profilaktycznych, 
opiekuńczych i wychowawczych,

16) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bhp 
w szkole i poza nią,

17) informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych 
z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania, osiągnięciach, sukcesach, trudnościach 
w nauce, niepowodzeniach szkolnych, problemach wychowawczych,

18) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji.

19) opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we współpracy z zespołem wychowawczym – 
programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, planu wychowawczego i tematyki godzin 
wychowawczych dla danego oddziału, harmonogramu imprez klasowych i szkolnych,

20) współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów.

4. Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej i psychologiczno-
pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego, poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, zespołów wychowawczych, doradców metodycznych i instytucji 
wspomagających szkołę.

5. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić w wyniku decyzji dyrektora szkoły w następujących 
przypadkach:

1) na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy,

2) w wyniku decyzji dyrektora.

§ 36. 1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek 
kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem 
godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

2. Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem 
oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;

3. Do zadań nauczyciela należy:

1) realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,

2) efektywnie realizować przyjęty program nauczania,

3) właściwie organizować proces nauczania,
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4) oceniać uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedmiotowym systemem oceniania,

5) dokonywać systematycznej ewaluacji swojej pracy,

6) zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych oraz wszelkiego typu 
wyjść, wycieczek, przestrzegać przepisów bhp i zarządzeń dyrektora szkoły w tym zakresie,

7) kontrolować obecności uczniów na wszystkich zajęciach i niezwłocznie informować wychowawcę klasy 
o niezapowiedzianej nieobecności,

8) w miarę możliwości zapobiegać niepowodzeniom szkolnym uczniów,

9) indywidualizować proces nauczania,

10) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,

11) troszczyć się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek szkoły,

§ 37. 1. Do zadań pedagoga i psychologa należy pomoc wychowawcom klas, a w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców 
i nauczycieli,

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-
profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-
profilaktycznego,

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli 
w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia,

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 
życiowej,

8) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny 
program lub tok nauki,

9) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego ewaluacji,

10) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu 
wychowawczo-profilaktycznego szkoły,

11) organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie,

12) współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Opolu i poradniami specjalistycznymi, 
kierując do nich wszystkich potrzebujących,

13) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo-wychowawczymi,

2. Do zadań logopedy należy w szczególności:

1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma,

2) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy 
logopedycznej,

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono 
nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma,

4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej 
współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców 
i nauczycieli,
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6) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, 
w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia,

7) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego ewaluacji,

8) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu 
wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

3. Do zadań doradcy zawodowego należy:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz 
pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

2) rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych uczniów w innych placówkach szkolnych w celu dostosowania oferty 
edukacyjnej szkoły,

3) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego 
poziomu wykształcenia,

4) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych 
mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów,

5) koordynowanie działalności informacyjno – doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę,

6) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć 
związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

7) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej,

8) opracowanie systemu doradztwa zawodowego w szkole,

9) prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z planem zajęć,

10) prowadzenie dokumentacji zajęć zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 38. 

1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji,

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz 
efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów 
nawyku czytania i uczenia się,

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,

5) udzielanie informacji bibliotecznych,

6) poradnictwo w wyborach czytelniczych,

7) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego,

8) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów,

9) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, np. apeli, konkursów,

10) gromadzenie i wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie bezpłatnych podręczników, materiałów 
edukacyjnych i ćwiczeń.

2. Nauczyciele świetlicy realizują następujące zadania:

1) zapewniają bezpieczeństwo dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców,

2) organizują pomoc w nauce i tworzą warunki do nauki własnej,

3) organizują pomoc koleżeńską dla uczniów posiadających problemy z nauką,

4) organizują gry i zabawy ruchowe oraz inne formy wychowania fizycznego,
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5) rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz stwarzają warunki dla wykazania ich zamiłowań 
i uzdolnień,

6) kształtują nawyki i potrzebę uczestnictwa w kulturze,

7) upowszechniają kulturę zdrowotną i kształtują nawyki higieny, czystości oraz dbałości o zachowanie 
zdrowia,

8) rozwijają samodzielność, samorządność i społeczną aktywność.

§ 39. 1. W szkole działają zespoły wychowawcze klas, składające się z nauczycieli prowadzących zajęcia 
dydaktyczne w danym oddziale.

2. Zebrania zespołu zwołuje i prowadzi wychowawca klasy.

§ 40. 1. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe lub inne zespoły zadaniowe.

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.

3. Zadania zespołów nauczycielskich obejmują:

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, 
korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych,

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów badania wyników 
nauczania,

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego i wsparcia 
dla początkujących nauczycieli,

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnieniu ich wyposażenia.

§ 41. 1. W szkole działa zespół wychowawczy szkoły, który powołany jest do rozwiązywania problemów 
wychowawczych wynikających z bieżących problemów uczniów.

2. W skład zespołu wchodzą: pedagog, psycholog oraz wskazani przez dyrektora szkoły:

1) wychowawcy klas,

2) w miarę potrzeb, inni nauczyciele.

3. Pracą zespołu kieruje osoba powołana przez dyrektora szkoły.

4. Do zadań zespołu wychowawczego szkoły należy w szczególności:

1) rozpatrywanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych wśród uczniów,

2) ocena sytuacji wychowawczej szkoły,

3) wskazanie głównych kierunków działań wychowawczych radzie pedagogicznej,

4) opracowanie programu wychowawczego szkoły i jego stała ewaluacja.

Rozdział 6.

ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI

§ 42. 1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać wychowawczą rolę 
rodziny.

2. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego i religijnego zgodnie 
z własnymi przekonaniami.

3. Rodzice są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,
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4) informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o realizacji obowiązku szkolnego 
poza granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły a przebywającego czasowo za 
granicą),

5) zapewnienia dziecku uczęszczającemu do pierwszego etapu edukacyjnego opieki w drodze do szkoły i w 
czasie jego powrotu,

6) pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania dziecka ze szkoły.

§ 43. 1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych:

1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców,

2) w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu rodziców i odebraniu ucznia 
przez rodziców lub osobę  przez nich upoważnioną.

2. W przypadku nieobecności wychowawcy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do zwolnienia ucznia 
jest zastępca wychowawcy, pedagog, wicedyrektor lub dyrektor.

§ 44. 1. Dla zapewnienia warunków jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna 
jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do:

1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami,

2) porad pedagoga szkolnego,

3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,

4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły,

5) zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem stałych spotkań z nauczycielami (dyżury 
pedagogiczne, zebrania).

2. Do obowiązków rodziców należy:

1) wspieranie procesu nauczania i wychowania,

2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy,

3) współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, demoralizacją i innymi 
przejawami patologii społecznej.

3. Rodzice mają prawo działać w strukturach Rady Rodziców w zakresie określonym przez regulamin Rady 
Rodziców.

4. Rodzice mają prawo występować, wraz z uczniami, z wnioskiem do dyrektora szkoły o zmianę 
wychowawcy klasy.

Rozdział 7.

UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 45. 1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.

2. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu 
postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

§ 46. 1. Uczeń zobowiązany jest do dbania o schludny wygląd zewnętrzny oraz noszenia stosownego stroju 
w stonowanych barwach (nie może mieć połyskujących aplikacji, wulgarnych i obraźliwych nadruków itp.).

2. W czasie świąt, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych ucznia obowiązuje strój galowy

3. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy.

4. W budynku szkolnym zabrania się noszenia nakryć głowy oraz ozdób zagrażających zdrowiu 
i bezpieczeństwu.

§ 47. 1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka.

2. Uczeń ma także prawo do:
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1) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,

3) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym 
a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości,

5) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce oraz 
znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania,

8) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas 
zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych,

10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

11) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia,

12) udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce,

13) do bezpłatnego transportu i opieki przysługujące uczniom niepełnosprawnym w czasie przewozu do 
szkoły,

14) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian i ulepszeń w życiu klasy 
i szkoły,

15) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,

16) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo wyborcze),

17) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach 
szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej podstawowych praw uczniów,

18) pomocy materialnej,

§ 48. 1. W przypadku naruszenia swoich praw uczeń może złożyć skargę do:

1) wychowawcy klasy,

2) dyrektora szkoły.

2. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia praw ucznia, 
o których mowa w Konwencji o Prawach Dziecka.

3. Skarga powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie.

4. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.

5. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

§ 49. 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i stosownych 
regulaminach, a w szczególności:

1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,

2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej 
wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie – 
w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają,

3) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych:

a) zachowywać podczas lekcji należytą uwagę,

b) nie rozmawiać z innymi uczniami,

c) zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela,
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4) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do 
wykonania w domu,

5) uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne,

6) usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych; 
usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców, w formie pisemnego lub złożonego ustnie 
wychowawcy klasy oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka – ostateczną decyzję 
o usprawiedliwieniu nieobecności podejmuje wychowawca klasy,

7) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności,

8) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu,

9) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,

10) dbania o piękno mowy ojczystej,

11) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

12) przestrzegania zasad współżycia społecznego:

a) okazywać szacunek dorosłym i kolegom,

b) przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności,

c) szanować poglądy i przekonania innych,

d) szanować godność i wolność drugiego człowieka,

e) zachowywać tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, 
chyba że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu,

13) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: nie palić tytoniu i nie pić alkoholu, 
nie używać e-papierosów itp.,

14) nie używania narkotyków ani innych środków odurzających,

15) zachowywania czystego i schludnego wyglądu,

16) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz – za zniszczone mienie 
szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice – rodzice zobowiązani są osobiście naprawić 
zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia,

17) korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły:

a) tylko w czasie przerw między zajęciami,

b) rejestrować obrazy i dźwięki, a następnie je odtwarzać, tylko za zgodą osób rejestrowanych,

c) w przypadku łamania przez ucznia zasad korzystania z telefonu i urządzeń elektronicznych na lekcjach 
lub na terenie szkoły, nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku, telefon ucznia zostaje złożony 
w depozycie szkoły oraz zostają powiadomieni rodzice.

2. Uczeń opuszczający szkołę ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą na zasadach określonych przez 
dyrektora szkoły.

§ 50. 1. Uczeń może otrzymać następujące nagrody:

1) pochwałę ustną wychowawcy wobec klasy,

2) pochwałą ustną wychowawcy na zebraniu rodziców,

3) pochwałę ustną dyrektora szkoły,

4) dyplom uznania,

5) stypendium,

6) nagrodę ufundowaną przez radę rodziców lub samorząd uczniowski,

2. Podstawą do wyróżnienia ucznia może być:
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1) szczególne osiągnięcia w nauce,

2) aktywny udział w życiu szkoły,

3) szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach i konkursach sportowych,

4) wyjątkowe osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt szkole,

§ 51. 1. Szkoła może stosować wobec uczniów kary, w szczególności za nieprzestrzeganie statutu szkoły.

2. Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej i inni 
pracownicy szkoły.

3. Uczeń może ponieść następujące kary:

1) upomnienie ustne wychowawcy wobec klasy,

2) upomnienie ustne dyrektora szkoły,

3) pisemne upomnienie dyrektora szkoły i zobowiązanie ucznia do poprawy,

4) nagana dyrektora szkoły,

5) kara przeniesienia ucznia do równoległej klasy,

§ 52. 1. O przeniesienie ucznia do innej szkoły występuje dyrektor szkoły do kuratora oświaty na wniosek 
rady pedagogicznej, gdy:

1) zastosowanie kar z § 55 ust. 4 p. 1–5 nie wpłynęło na poprawę postępowania ucznia,

2) w rażący sposób naruszył normy społeczne i zagraża otoczeniu.

§ 53. Szkoła powiadamia rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

§ 54. 1. Od kar nałożonych przez wychowawcę uczniowi przysługuje prawo wniesienia uzasadnionego 
odwołania do dyrektora szkoły w formie pisemnej. Dyrektor szkoły w terminie 7 dni rozpatruje odwołanie 
i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu.

2. Od kar nałożonych przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego 
pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły w terminie 7 dni 
rozpatruje wniosek i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu, może przy tym zasięgnąć opinii rady pedagogicznej 
oraz samorządu uczniowskiego.

Rozdział 8.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW

§ 55. 1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu 
i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych 
wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku 
dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz 
uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz 
obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,
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2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej 
oceny klasyfikacyjnej zachowania,

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania,

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych 
z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce 
i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

§ 56. 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych w terminie:

a) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć 
edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,

b) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim zapisem 
w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista obecności,

c) uczniów i ich rodziców – po dokonaniu jakichkolwiek zmian w wymaganiach edukacyjnych 
z realizowanego przez siebie programu nauczania odpowiednio – na lekcjach i na najbliższych 
zebraniach rodziców, dokumentując ten fakt jak w podpunktach a) i b).

2. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach 
oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania w terminie:

1) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć edukacyjnych, 
co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,

2) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim zapisem 
w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista obecności.

3. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę z obowiązku 
zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi 
w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze 
szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole.

§ 57. 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.

2. Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniów do zakończenia zajęć 
lekcyjnych w danym roku szkolnym.

3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić ustnie.

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do 
wglądu szkoły uczniowi lub jego rodzicom w czasie uzgodnionym z wychowawcą lub nauczycielem danych 
zajęć edukacyjnych.

§ 58. 1. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia
w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.
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2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych ustawą o systemie 
oświaty.

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowy zajęć edukacyjnych ze względu na 
stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność lub zrealizowanie danych 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym w przypadkach określonych 
ustawą o systemie oświaty.

§ 59. 1. Bieżące oceny w klasach I–III, bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 
edukacyjnych począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oraz oceny końcowe, ustala się
w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący – 6

2) stopień bardzo dobry – 5

3) stopień dobry – 4

4) stopień dostateczny – 3

5) stopień dopuszczający – 2

6) stopień niedostateczny – 1

2. Przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie dodatkowego oznaczenia:

+ (plus), poza stopniem celującym, lub – (minus), poza stopniem niedostatecznym.

3. Oceny bieżące wpisujemy do dziennika cyfrowo, natomiast śródroczne i roczne w pełnym brzmieniu.

4. Szczegółowe kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych znajdują się w przedmiotowych zasadach 
oceniania.

5. W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

6. Nauczyciel obowiązany jest systematycznie odnotowywać stopień opanowania wiadomości 
i umiejętności edukacyjnych ucznia.

7. Ocenione prace pisemne uczeń powinien otrzymać w ciągu 2 tygodni.

8. Uczniowie oraz rodzice są na bieżąco informowani o postępach dziecka, podczas wywiadówek, zebrań, 
których roczny harmonogram podaje dyrektor do 15 września oraz spotkań indywidualnych z wychowawcą lub 
nauczycielem.

§ 60. 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3) dbałość o honor i tradycje szkoły,

4) dbałość o piękno mowy ojczystej,

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7) okazywanie szacunku innym osobom.

2. W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala 
się wg następującej skali:

1) wzorowe,

2) bardzo dobre,

3) dobre,
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4) poprawne,

5) nieodpowiednie,

6) naganne.

4. Określając ocenę zachowania, wychowawca zwraca uwagę na częstotliwość i nasilenie zjawisk 
zawartych w kryteriach oceny. Za punkt wyjścia przyjmuje się ocenę dobrą, która określa właściwe zachowanie 
i jest oceną pozytywną.

§ 61. 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 
z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć 
i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego.

3. W klasach I–III śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych 
i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć 
i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach I–III szkoły podstawowej w przypadku:

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć,

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.

5. Na klasyfikację końcową składają się:

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo najwyższej, oraz

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach 
programowo niższych w szkole, oraz

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

6. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły.

§ 62. 1. Nie później niż na 14 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych wychowawcy 
informują uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 
oraz o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania poprzez wpis oceny do dziennika 
elektronicznego podczas zebrań z rodzicami:

1) poprzez przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych należy rozumieć ocenę wpisaną 
przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych oraz w odpowiednim miejscu e-dziennika na 14 dni przed 
zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

2) poprzez przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania należy rozumieć ocenę wpisaną przez 
wychowawcę w odpowiednim miejscu e-dziennika na 14 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-
wychowawczych.

2. Informację o zebraniach z rodzicami podaje się poprzez poinformowaniu rodziców o terminach na 
pierwszym zebraniu z rodzicami, wywieszenie informacji na tablicy informacyjnej szkoły oraz zamieszczenie 
jej na stronie internetowej szkoły.

3. Nieobecność rodziców na wymienionym zebraniu, zwalnia szkołę z obowiązku poinformowania 
o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej 
ocenie klasyfikacyjnej zachowania w terminie wskazanym w statucie – z uwagi na nieobecność rodzic winien 
sam dążyć do zapoznania się z informacją o przewidywanych ocenach.

§ 63. 1. Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych 
i dodatkowych zajęć edukacyjnych jest:

1) wypełnienie przez ucznia wszystkich zamieszczonych w ust. 2 kryteriów,

2) pozytywne zaliczenie testu kontrolnego.

2. Ustala się następujące kryteria uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:
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1) złożenie pisemnego wniosku do dyrektora szkoły przez ucznia lub jego rodzica z uzasadnieniem 
i wskazaniem na: przedmiot i na jaką ocenę uczeń chciałby podwyższyć przewidywaną ocenę z tego 
przedmiotu,

2) brak nieobecności nieusprawiedliwionych na przedmiocie, o którym mowa we wniosku w danym roku 
szkolnym,

3) podejmowanie przez ucznia prób poprawy oceny ze sprawdzianów, zgodnie z trybem określonym w WZO 
na przedmiocie, o którym mowa we wniosku; w przypadku wychowania fizycznego, plastyki, muzyki, 
techniki i informatyki poprawa dotyczy przede wszystkim praktycznych sprawdzianów kontrolnych,

4) uczestniczenie we wszystkich pisemnych pracach kontrolnych na przedmiocie, o którym mowa we 
wniosku, a w wypadku ucznia, który nie pisał pracy z powodu usprawiedliwionej nieobecności napisanie 
jej zgodnie z trybem ustalonym w WZO. W przypadku wychowania fizycznego, plastyki, muzyki, techniki 
i informatyki dotyczy to przede wszystkim praktycznych sprawdzianów kontrolnych,

5) uczeń korzysta z proponowanych mu przez szkołę form pomocy w celu wyrównania braków, uczeń stara 
się nadrabiać zaległości przede wszystkim na zajęciach wyrównawczych, rewalidacyjnych czy korekcyjno-
kompensacyjnych (dotyczy przedmiotu wskazanego we wniosku).

3. Ustalone  zostają następujące zasady przeprowadzania testu kontrolnego:

1) test przygotowuje nauczyciel uczący przedmiotu wskazanego przez wnioskodawcę, lub inny nauczyciel 
tego samego przedmiotu wyznaczony przez dyrektora szkoły,

2) test jest przygotowywany na konkretną ocenę wskazaną we wniosku, zgodnie ze szkolnym systemem 
oceniania z przedmiotu i ma formę pisemną. W przypadku wychowania fizycznego, plastyki, muzyki, 
techniki i informatyki przede wszystkim ma formę praktycznego sprawdzianu kontrolnego,

3) uczeń lub rodzic może zgłosić na 2 dni przed testem pisemny wniosek o kontrolę wiadomości 
i umiejętności w formie ustnej (dotyczy to uczniów z zaleceniami wydanymi przez  poradnię 
psychologiczno – pedagogiczną).

4) test lub kontrola ustna wiadomości ucznia sprawdzana jest przez komisję złożoną z dwóch nauczycieli, 
wskazanych przez dyrektora szkoły, tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. W przypadku, gdy 
w szkole jest tylko jeden taki nauczyciel, drugim nauczycielem w komisji jest wychowawca klasy jako 
obserwator.

6) komisja przeprowadzająca test stwierdza: pozytywny lub negatywny wynik testu.

7) wynik testu kontrolnego ustalony przez komisję jest ostateczny.

4. Ustala się tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych 
i dodatkowych zajęć edukacyjnych:

1) złożenie przez ucznia lub jego rodzica uzasadnionego pisemnego wniosku do dyrektora szkoły w terminie 
3 dni od przekazania przez szkołę informacji uczniowi lub rodzicowi o przewidywanej dla ucznia rocznej 
ocenie klasyfikacyjnej (brak uzasadnienia wniosku będzie równoznaczny z nierozpatrywaniem tegoż 
wniosku),

2) dyrektor szkoły ustala, czy uczeń wypełnił wszystkie kryteria z ust. 2;

3) w wypadku spełnienia przez ucznia wszystkich kryteriów, dyrektor dopuszcza ucznia do testu kontrolnego. 
O decyzji powiadamia zainteresowanych. W przypadku odmowy dopuszczenia ucznia do testu, wskazuje 
przyczyny,

4) decyzja dyrektora dotycząca dopuszczenia bądź niedopuszczenia ucznia do testu kontrolnego 
jest ostateczna,

5) w terminie i miejscu określonym przez dyrektora szkoły uczeń pisze test kontrolny. Termin testu nie może 
być późniejszy niż na 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej,

6) nauczyciel uczący uwzględnia przy wystawieniu oceny z przedmiotu pozytywną ocenę uzyskaną na teście 
kontrolnym,
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7) przygotowuje się także dokumentację w postaci rozwiązanego testu kontrolnego lub spisanych zwięzłych 
odpowiedzi ucznia, z ustaloną jego oceną, nazwiskami i podpisami członków komisji. Powyższą 
dokumentację dołącza się do akt szkoły i przechowuje przez okres 6 miesięcy od zakończenia testu.

5. W terminie wskazanym przez dyrektora szkoły przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej 
nauczyciele ustalają i wpisują do dziennika lekcyjnego oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 
a wychowawca klasy ocenę klasyfikacyjną zachowania.

§ 64. 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 
brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na 
zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który 
przeprowadzana jest klasyfikacja.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek 
jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Warunki, tryb i formę egzaminu klasyfikacyjnego ustala minister właściwy do spraw oświaty 
i wychowania.

§ 65. 1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy 
programowo wyższej.

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku 
szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia 
klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub 
na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy 
oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia 
klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom 
rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych 
w programie nauczania dwóch klas.

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, 
jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.

5. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-
terapeutycznym.

6. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie
w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole podstawowej uzyskuje ze 
wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne oraz rokuje opanowanie 
w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być 
promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

7. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę.

§ 66. 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,
że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 
ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

2. Wymienione zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych 
od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 
dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
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1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości 
i umiejętności ucznia, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną.

4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena 
klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję 
jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku 
egzaminu poprawkowego.

5. Komisje działają w trybie i na zasadach ustalonych przez ministra właściwego do spraw oświaty 
i wychowania.

6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej 
w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia 
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 67. 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał 
negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych – może przystąpić 
do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

3. Warunki, tryb i formę egzaminu poprawkowego ustala minister właściwy do spraw oświaty 
i wychowania.

4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej 
i powtarza klasę.

5. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu 
edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego 
z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie 
programowo wyższej.

§ 68. 1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne i przystąpił ponadto do 
egzaminu ósmoklasisty.

2. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 
ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada 
Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

3. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił wymienionych warunków, powtarza ostatnią klasę szkoły 
podstawowej.

Rozdział 9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 69. 1. Szkoła używa pieczęci urzędowych o treści:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Dobrzeniu Wielkim.

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

3. Szkoła prowadzi księgi rachunkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz 
sporządza sprawozdania jednostkowe z realizacji budżetu.

4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 70. 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i uchwala jego zmiany lub uchwala 
statut.

2. Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor oraz każdy kolegialny organ szkoły, a także organ 
nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.

3. Dyrektor szkoły po nowelizacji statutu, opracowuje tekst jednolity statutu.
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4. Dyrektor, po przygotowaniu tekstu jednolitego statutu, jest odpowiedzialny za jego upublicznienie 
społeczności szkolnej.

§ 71. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2018r.
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Projekt

z dnia  22 lutego 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XLI/          /2018
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 1 marca 2018 r.

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

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

§ 1.  W Uchwale Nr XXXIX/309/2017 Rady Gminy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018 wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków według 
załącznika do niniejszej uchwały.

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

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Załącznik do Uchwały Nr XLI/ /2018

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 1 marca 2018 r.

Przychody

§ Treść 1 335 217,00 0,00

957 Nadwyżki z lat ubiegłych 1 335 217,00 0,00

Wydatki bieżące

Dział Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia

600 Transport i łączność 201 619,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne 201 619,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 201 619,00 0,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000,00 0,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 195 619,00 0,00

750 Administracja publiczna 416 306,00 0,00

75023 Urzędy gmin 416 306,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 416 306,00 0,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 347 167,00 0,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 69 139,00 0,00

800 Oświata i wychowanie 30 000,00 366 306,00

80104 Przedszkola 0,00 80 561,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 0,00 80 561,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 74 634,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 5 927,00
80101 Szkoły podstawowe 0,00 191 785,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 0,00 191 785,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 182 421,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 9 364,00
80110 Gimnazja 0,00 42 479,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 0,00 42 479,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 40 057,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 2 422,00
80120 Licea ogólnokształcące 0,00 48 708,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 0,00 48 708,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 47 339,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 1 369,00

80150 Licea ogólnokształcące 0,00 1 380,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 0,00 1 380,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 1 349,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 31,00

80152 Licea ogólnokształcące 0,00 1 393,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 0,00 1 393,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 1 367,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 26,00

80195 Pozostała działalność 30 000,00 0,00

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

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

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 7 272,00

90095 Pozostała działalność 0,00 7 272,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 0,00 7 272,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 7 272,00
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926 Kultura fizyczna 7 272,00 0,00

92601 Obiekty sportowe 7 272,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 7 272,00 0,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 272,00 0,00

Razem 655 197,00 373 578,00

Wydatki majątkowe

Dział Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia

600 Transport i łączność 1 053 598,00 0,00

60013 Drogi publiczne wojewódzkie  390 000,00 0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 390 000,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne 663 598,00 0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 663 598,00 0,00

Razem 1 053 598,00 0,00

Wydatki bieżące
60016 Wkład własny do planowanego do realizacji zadania "Przebudowa dróg gminnych ul. Cebuli i ul.

Piaskowej w miejscowości Chróścice", stanowiący 40% wartości kosztorysowej zadania, który
gmina zobowiązana jest zabezpieczyć w planie wydatków  przed podpisaniem umowy w związku
z otrzymanym dofinanowaniem ze środków RPOWO 2014-2020 - dotyczy również wydatków
majątkowych w rozdziale 60016.

75023

75023
80101-80152

1) Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na obsługę prawną związaną z organizacją
wspólnej obsługi przez Urząd Gminy dla jednostek oświatowych oraz na sporządzenie wniosku
o dokonanie zmiany granic gminy - 50 000,00 zł.
2) Przeniesienie planu wydatków poszczególnych jednostek oświatowych do planu wydatków
Urzędu Gminy dot. przeniesionych pracowników do Referatu Centrum Usług Wspólnych
w związku z organizacją wspólnej obsługi - 366.306,00 zł.

80195 Realizacja projektu "Umiem Pływać" we współpracy z Wojewódzkim Zrzeszeniem LZS dla
ucznów klas III szkół podstawowych z terenu gminy, współfinansowanego ze środków Ministerstwa
Sportu i Turystyki - planowane wydatki stanowią wkład własny gminy w wysokości 50% kosztów
realizowanego projektu.

90095-
92601

Przeniesienie planu wydatków z przeznaczeniem na zapłatę opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dotyczącą obiektów sportowych, będących własnością gminy.

Wydatki majątkowe
60013 Udzielenie dotacji dla Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na rozbudowę drogi

wojewódzkiej nr 461 w miejscowości Kup. Zadanie będzie realizowane przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w ramach RPO WO 2014-2020, szacunkowy koszt wykonania zadania wynosi 7 800
000,00 zł.
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Projekt

z dnia  22 lutego 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XLI/      /2018
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j.: Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875 z późń. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1.  Udziela się Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w łącznej 
wysokości 390 000 zł. (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na 
realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w miejscowości Kup w km 00+000 do km 
1+350”.

§ 2.  Sposób przekazania i rozliczenia środków finansowych określonych w § 2 ustalony zostanie 
w umowie zawartej pomiędzy Gminą Dobrzeń Wielki i Województwem Opolskim.

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

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Projekt

z dnia  22 lutego 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XLI/      /2018
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 1 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Klemens Weber
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Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie
dochody z tytułu  

udziału we 
wpływach z  

podatku 
dochodowego od  
osób fizycznych

dochody z tytułu  
udziału we 
wpływach z  

podatku 
dochodowego od  
osób prawnych

z podatku od 
nieruchomości

z subwencji  
ogólnej

z tytułu dotacji i  
środków 

przeznaczonych  
na cele bieżące

z tytułu dotacji  
oraz środków 

przeznaczonych  
na inwestycje

z tego:

w tym: w tym:

w tym:

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

Dochody ogółem x Dochody bieżące x

Podatki i opłaty 3) Dochody 

majątkowe x
ze sprzedaży 

majątku x

2018 47 729 775,68 44 193 231,68 8 300 000,00 300 000,00 8 550 284,00 5 700 000,00 12 235 322,00 6 724 103,00 3 536 544,00 50 000,00 3 477 424,00

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

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

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

2022 37 250 000,00 37 200 000,00 8 300 000,00 300 000,00 8 570 000,00 5 715 000,00 12 235 322,00 724 103,00 50 000,00 50 000,00 0,00

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

Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2

z tego:

w tym:

w tym: w tym:

w tym:

Wydatki ogółem x

Wydatki bieżące x
z tytułu poręczeń i 

gwarancji x

gwarancje i 
poręczenia 
podlegające 

wyłączeniu z limitu 
spłaty zobowiązań, 
o którym mowa w 

art. 243 ustawy x

na spłatę przejętych 
zobowiązań 

samodzielnego 
publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej 
przekształconego na 

zasadach określonych 
w przepisach  o 

działalności 
leczniczej, w 

wysokości w jakiej nie 
podlegają 

sfinansowaniu dotacją 

z budżetu państwa 4)

wydatki na obsługę 

długu x odsetki i dyskonto 
określone w art. 

243 ust. 1 ustawy x

odsetki i dyskonto 
podlegające 

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

243 ustawy, w 
terminie nie dłuższym 

niż 90 dni po 
zakończeniu 

programu, projektu lub 
zadania i otrzymaniu 

refundacji z tych 
środków (bez odsetek 

i dyskonta od 
zobowiązań na wkład 

krajowy) x

odsetki i dyskonto 
podlegające 

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

zobowiązań  
zaciągniętych na 

wkład krajowy x

Wydatki 

majątkowex

2018 52 318 960,68 43 708 362,68 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 8 610 598,00

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

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

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

2022 37 109 668,20 37 109 668,20 0,00 0,00 x 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00

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

Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1

z tego:

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

Wynik budżetu x Przychody 

budżetux

Nadwyżka 
budżetowa z lat 

ubiegłych x

na pokrycie 

deficytu budżetu x

Wolne środki, o 
których mowa w 

art. 217 ust.2 pkt 6 

ustawy x

na pokrycie deficytu 

budżetu x
na pokrycie 

deficytu budżetu x
na pokrycie deficytu 

budżetu x

Kredyty, pożyczki, 
emisja papierów 

wartościowych x

Inne przychody 
niezwiązane z 
zaciągnięciem 

długu  5) x

2018 -4 589 185,00 4 654 673,00 4 654 673,00 4 589 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2020 65 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3

Inne rozchody  
niezwiązane ze  

spłatą długu

5.2

z tego:

w tym:

z tego:

Rozchody 

budżetu x

Spłaty rat 
kapitałowych 

kredytów i 
pożyczek oraz 

wykup papierów 

wartościowych x

łączna kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
ustawowych 

wyłączeń z limitu 
spłaty zobowiązań, 
o którym mowa w 

art. 243 ustawy x

kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
ustawowych 

wyłączeń 
określonych w art. 

243 ust. 3 ustawy x

kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
ustawowych 

wyłączeń 
określonych w art. 

243 ust. 3a ustawyx

kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
ustawowych 

wyłączeń innych niż 
określone w art. 

243 ustawy 6) x

Kwota 
zobowiązań  

wynikających z  
przejęcia przez  

jednostkę 
samorządu 

terytorialnego  
zobowiązań po  
likwidowanych i  

przekształcanych  
jednostkach 

zaliczanych do  
sektora  finansów  

publicznych

Różnica między  
dochodami 
bieżącymi a   
wydatkami 
bieżącymi

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

ustawy

Kwtota długu x

Różnica między 
dochodami 
bieżącymi, 

skorygowanymi o 

środki 7), a 
wydatkami 
bieżącymi, 

pomniejszonymi 8)

o wydatki 

6 7 8.1 8.2

2018 65 488,00 65 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336 795,80 0,00 484 869,00 5 139 542,00

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

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

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

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

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

Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej 
łącznej kwoty spłaty 
zobowiązań, o której 

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

bez uwzględnienia 
zobowiązań związku 

współtworzonego 
przez jednostkę 

samorządu 
terytorialnego i bez 

uwzględnienia 
ustawowych wyłączeń 

przypadających na 

dany rokx

Wskaźnik planowanej 
łącznej kwoty spłaty 
zobowiązań, o której 

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

bez uwzględnienia 
zobowiązań związku 

współtworzonego 
przez jednostkę 

samorządu 
terytorialnego, po 

uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń 

przypadających na 

dany rokx

Kwota zobowiązań 
związku 

współtworzonego 
przez jednostkę 

samorządu 
terytorialnego 

przypadających do 
spłaty w danym roku 

budżetowym, 
podlegająca 

doliczeniu zgodnie z 

art. 244 ustawy x

Wskaźnik planowanej 
łącznej kwoty spłaty 
zobowiązań, o której 

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

po uwzględnieniu 
zobowiązań związku 

współtworzonego 
przez jednostkę 

samorządu 
terytorialnego oraz po 

uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń 

przypadających na 

dany rokx

Wskaźnik dochodów 
bieżących 

powiększonych o 
dochody ze sprzedaży 

majątku oraz 
pomniejszonych o 

wydatki bieżące, do 
dochodów budżetu, 
ustalony dla danego 

roku (wskaźnik 

jednoroczny) x

Dopuszczalny 
wskaźnik spłaty 

zobowiązań określony 
w art. 243 ustawy, po 

uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń 

9), obliczony w 
oparciu o plan 3 

kwartału roku 
poprzedzającego 

pierwszy rok prognozy 
(wskaźnik ustalony w 

oparciu o średnią 
arytmetyczną z 3 

poprzednich lat) x

Dopuszczalny 
wskaźnik spłaty 

zobowiązań określony 
w art. 243 ustawy, po 

uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń, 
obliczony w oparciu o 

wykonanie roku 
poprzedzającego 

pierwszy rok prognozy 
(wskaźnik ustalony w 

oparciu o średnią 
arytmetyczną z 3 

poprzednich lat) x

Informacja o 
spełnieniu wskaźnika 

spłaty zobowiązań 
określonego w art. 

243 ustawy, po 
uwzględnieniu 

zobowiązań związku 
współtworzonego 
przez jednostkę 

samorządu 
terytorialnego oraz po 

uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń, 
obliczonego w oparciu 

o plan 3 kwartałów 
roku poprzedzającego 

rok budżetowy x

Informacja o 
spełnieniu wskaźnika 

spłaty zobowiązań 
określonego w art. 

243 ustawy, po 
uwzględnieniu 

zobowiązań związku 
współtworzonego 
przez jednostkę 

samorządu 
terytorialnego oraz po 

uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń, 
obliczonego w oparciu 

o wykonanie roku 
poprzedzającego rok 

budżetowy x

2018 0,16% 0,16% 0,00 0,16% 1,12% 11,67% 11,67% TAK TAK

2019 0,17% 0,17% 0,00 0,17% 8,23% 5,38% 5,37% TAK TAK

2020 0,17% 0,17% 0,00 0,17% 8,23% 2,30% 2,29% TAK TAK

2021 0,19% 0,19% 0,00 0,19% 0,18% 5,86% 5,86% TAK TAK

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

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

Lp 10

Spłaty kredytów,  
pożyczek i wykup  

papierów 
wartościowych  

10.1

Wydatki bieżące  
na 

wynagrodzenia i  
składki od nich  

naliczane

11.1 11.2

Wydatki objęte 
limitem, o którym  
mowa w art. 226  

ust. 3 pkt 4 
ustawy

11.3

bieżące

11.3.1

majątkowe

11.3.2 11.4 11.5

Wydatki 
majątkowe w 
formie dotacji  

11.6

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

z tego:

w tym na:

Przeznaczenie 
prognozowanej 

nadwyżki 

budżetowej 10)

Wydatki związane z 
funkcjonowaniem 
organów jednostki 

samorządu 

terytorialnego 11)

Wydatki 
inwestycyjne 

kontynuowane 12)

Nowe wydatki 

inwestycyjne 13)

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

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

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

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

2022 140 331,80 140 331,80 17 240 000,00 4 186 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Lp

 Dochody bieżące   
na programy,  
projekty lub  

zadania 
finansowane z  

udziałem 
środków, o 

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

3 ustawy

12.1

środki określone  
w art. 5 ust. 1 pkt  

2 ustawy

12.1.1 12.1.1.1

 Dochody 
majątkowe  na 

programy, 
projekty lub  

zadania 
finansowane z  

udziałem 
środków, o 

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

3 ustawy

12.2

środki określone  
w art. 5 ust. 1 pkt  

2 ustawy

12.2.1

środki określone  
w art. 5 ust. 1 pkt  

2 ustawy 
wynikające 
wyłącznie z  

zawartych umów  
na realizację  
programu, 

projektu lub 
zadania

12.2.1.1

 Wydatki bieżące  
na programy,  
projekty lub  

zadania 
finansowane z  

udziałem 
środków, o 

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

3 ustawy

12.3

finansowane 
środkami 

określonymi w art.  
5 ust. 1 pkt 2 

ustawy

12.3.1

  Wydatki bieżące  
na realizację  
programu, 

projektu lub 
zadania 

wynikające 
wyłącznie z  

zawartych umów  
z podmiotem 

dysponującym  
środkami, o 

których mowa w  
art. 5 ust. 1 pkt 2  

ustawy

12.3.2

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

w tym:w tym:

w tym: w tym:

w tym:

środki określone w 
art. 5 ust. 1 pkt 2 

ustawy wynikające 
wyłącznie z  

zawartych umów na 
realizację 

programu, projektu 

lub zadania 14)

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

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

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

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

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

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

Lp

Wydatki majątkowe 
na programy, 

projekty lub zadania 
finansowane z 

udziałem środków, o  
których mowa w art.  

5 ust. 1 pkt 2 i 3 
ustawy

12.4

finansowane 
środkami 

określonymi w art.  
5 ust. 1 pkt 2 

ustawy

12.4.1

Wydatki majątkowe 
na realizację 

programu, projektu  
lub zadania 

wynikające wyłącznie  
z zawartych umów z  

podmiotem 
dysponującym 

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

pkt 2 ustawy

12.4.2

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

lub zadania 
finansowanego z 

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

bez względu na 
stopień finansowania 

tymi środkami

12.5

w związku z już  
zawartą umową  

na realizację  
programu, 

projektu lub 
zadania 

12.5.1 12.6

w związku z już  
zawartą umową  

na realizację  
programu, 

projektu lub 
zadania

12.6.1

Przychody z tytułu 
kredytów, pożyczek,  

emisji papierów 
wartościowych 
powstające w 

związku z umową na  
realizację programu,  
projektu lub zadania 

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

bez względu na 
stopień finansowania 

tymi środkami

12.7

w związku z już  
zawartą umową  

na realizację  
programu, 

projektu lub 
zadania

12.7.1

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

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

umową na realizację 
programu, projektu lub 

zadania 
finansowanego w co 

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

pkt 2 ustawy 15)

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

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

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

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

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

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

Lp

Przychody z tytułu 
kredytów, pożyczek,  

emisji papierów 
wartościowych 
powstające w 

związku z zawartą po  
dniu 1 stycznia 2013 

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

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

pkt 2 ustawy 

12.8

w związku z już  
zawartą umową  

na realizację  
programu, 

projektu lub 
zadania

12.8.1

Kwota zobowiązań  
wynikających z 
przejęcia przez 

jednostkę samorządu  
terytorialnego 

zobowiązań po 
likwidowanych i  

przekształcanych 
samodzielnych 

zakładach opieki  
zdrowotnej

13.1

Dochody budżetowe 
z tytułu dotacji  

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

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

późn. zm.)

13.2

 Wysokość 
zobowiązań 

podlegających 
umorzeniu, o którym 

mowa w art. 190  
ustawy o działalności  

leczniczej

13.3

 Wydatki na spłatę 
przejętych 

zobowiązań 
samodzielnego 

publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej 

przekształconego na  
zasadach 

określonych w 
przepisach  o 
działalności 
leczniczej

13.4

 Wydatki na spłatę 
przejętych 

zobowiązań 
samodzielnego 

publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej 
likwidowanego na 

zasadach 
określonych w 
przepisach  o 
działalności 
leczniczej

13.5

 Wydatki na spłatę 
zobowiązań 

samodzielnego 
publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej 
przejętych do końca  
2011 r. na podstawie  

przepisów o 
zakładach opieki  

zdrowotnej

13.6

Wydatki bieżące na 
pokrycie ujemnego 

wyniku finansowego 
samodzielnego 

publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej

13.7

w tym:

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

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

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

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

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

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

Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4

w tym:

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

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

pkt. 5.1., 
wynikające 

wyłącznie z tytułu 
zobowiązań już 

zaciągniętych x

  Kwota długu, 
którego planowana 
spłata dokona się z 
wydatków budżetu 

x

   Wydatki 
zmniejszające dług 

x

   spłata 
zobowiązań 

wymagalnych z lat 
poprzednich, 

innych niż w poz. 

14.3.3 x

   związane z 
umowami 

zaliczanymi do 
tytułów dłużnych 
wliczanych do 
państwowego 

długu publicznego 
x

   wypłaty z tytułu 
wymagalnych 

poręczeń i 

gwarancji x

   Wynik operacji 
niekasowych 

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

kursowe) x

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

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

2020 65 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy
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Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzeń Wielki na lata
2018 - 2022

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

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

A. W Załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa:

1) Zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 279,68 zł., która stanowi dotację celową z przeznaczeniem

na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych, Pismo Wojewody Opolskiego

FB.I.3111.1.3.2018.AS.

2) Zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych ogółem o kwotę 1.335.217,00 zł.

3) Zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 1.335.496,68 zł., w tym:

· zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 294.898,68 zł., w tym:

ü wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych 279,68 zł.,

ü remont budynku biblioteki gminnej w Kup – 13.000,00 zł.,

ü obsługę prawną związaną z organizacją wspólnej obsługi przez Urząd Gminy dla jednostek oświatowych

oraz na sporządzenie wniosku o dokonanie zmianę granic gminy - 50 000,00 zł.,

ü wkład własny do planowanego do realizacji zadania "Przebudowa dróg gminnych ul. Cebuli i ul. Piaskowej

w miej. Chróścice", stanowiący 40% wartości kosztorysowej zadania, który gmina zobowiązana jest

zabezpieczyć w planie wydatków przez podpisaniem umowy w związku z otrzymanym dofinansowaniem

ze środków RPOWO 2014-2020 – 201.619,00 zł.,

ü realizacja projektu "Umiem Pływać" we współpracy z Wojewódzkim Zrzeszeniem LZS dla uczniów klas

III szkół podstawowych z terenu gminy, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

– 30.000,00 zł;

· zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.040.598,00 zł., w tym:

ü udzielenie dotacji dla Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr

461 w miejscowości Kup – 390.000,00 zł.,

ü wkład własny do planowanego do realizacji zadania "Przebudowa dróg gminnych ul. Cebuli i ul. Piaskowej

w miej. Chróścice", stanowiący 40% wartości kosztorysowej zadania, który gmina zobowiązana jest

zabezpieczyć w planie wydatków przez podpisaniem umowy w związku z otrzymanym dofinansowaniem

ze środków RPOWO 2014-2020 – 663.598,00 zł.,

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

budynku biblioteki gminnej (-)13.000,00 zł.

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

sprawie dokonania zmian w budżecie gminy przedłożonych na sesję Rady Gminy w dniu 01.03.2018 r. oraz

zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Nr: 0050.1.22.2018 z dnia 30.01.2018 r., 0050.1.31.2018

z dnia 16.02.2018 r.
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Projekt

z dnia  22 lutego 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XLI/    /2018
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby 
dziecięce na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2017r. poz. 1875;  zm.: poz. 2232; z 2018r. poz. 130) w zw. z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jedn.: Dz. U. z 2016r. poz. 157, zm.:
z 2017r. poz. 60 i poz. 1428), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wysokość miesięcznej dotacji celowej udzielanej przez Gminę Dobrzeń Wielki 
dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki na poziomie 400,00 zł 
na każde dziecko objęte opieką, zamieszkałe na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.

2. Ustala się wysokość miesięcznej dotacji celowej udzielanej przez Gminę Dobrzeń Wielki 
dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki na poziomie 150,00 zł na 
każde dziecko objęte opieką, zamieszkałe na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.

3. Dotacja, o której mowa w postanowieniu § 1 ust. 1 i 2 zwiększa się o 50,00% na dziecko 
niepełnosprawne objęte opieką, a zamieszkałe na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 2. Dotacja, o której mowa w postanowieniu § 1 ust. 1, 2 i 3 może być udzielona na dzieci zamieszkałe na 
terenie innych gmin, pod warunkiem wcześniejszego zawarcia przez gminę miejsca zamieszkania dziecka, 
porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki, w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom w żłobku 
lub klubie dziecięcym.

§ 3. Dotacji, o której mowa w § 1, udziela się dla podmiotów wpisanych do rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 4. Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji określone zostaną w stosownych umowach 
zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Dobrzeń Wielki, a podmiotami prowadzącymi żłobki lub kluby dziecięce.

§ 5. Osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 
prowadzące na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki żłobki lub kluby dziecięce ubiegające się o przyznanie dotacji 
celowej przedstawiają wniosek, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, zawierający:

1) nazwę organu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

2) nazwę i siedzibę żłobka lub klubu dziecięcego;

3) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;

4) liczbę dzieci, które mają być odjęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego a w dniu podpisania umowy oraz 
do wglądu imienną listę dzieci zapisanych;

5) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja.

§ 6. 1. Warunkiem przyznania dotacji jest złożenie wniosku, o którym mowa w postanowieniu § 
5 w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.

2. Dotacja przekazywana będzie w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

3. Wysokość dotacji będzie zależna od liczby dzieci objętych opieką według stanu na pierwszy dzień 
miesiąca, którego dotyczy płatność.
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4. Informacje zawierające dane określone w ust. 3 należy składać do 10 dnia każdego miesiąca. Wzór 
informacji stanowi załącznik Nr 2 uchwały.

5. Podmioty określone w § 3 zobowiązane są zgłosić w ciągi 14 dni Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki 
wszelkie zmiany w danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 1.

§ 7. Podmiot, który otrzymał dotację zobowiązany jest w terminie do 15 stycznia roku następnego po roku, 
w którym została udzielona dotacja, przedkładać roczne rozliczenie dotacji. Wzór rozliczenia stanowi załącznik 
Nr 3 do uchwały.

§ 8. Dotacja, o której mowa w § 1 wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077).

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

§ 10. Traci moc uchwała Nr XXXIII/266/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 czerwca 2017r. 
w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce 
na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2017r. poz. 1639).

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2018r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/    /2018

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 1 marca 2018 r.

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok ……..

……………………………………..

(pieczęć placówki)

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok ……..

1. Nazwa organu prowadzącego żłobek / klub dziecięcy* ………………………………..

………………………………………………………………………………………………

2. Nazwa i siedziba żłobka / klubu dziecięcego* …………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3. Numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

………………………………………………………………………………………………

4. Planowana liczba dzieci objętych opieką w danym roku

a) od 1 stycznia do końca sierpnia ……………...........

b) od 1 września do końca grudnia …………………..

5. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przelana dotacja

Nazwa banku ………………………………………………………………………….

Nr rachunku ………………………………………………………………………….

*-niepotrzebne skreślić

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

(miejscowość i data)                                             (pieczątka i podpis wnioskodawcy)
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/    /2018

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 1 marca 2018 r.

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

(pieczęć podmiotu)                                                                     (miejscowość i data)

ZAPOTRZEBOWANIE NA TRANSZĘ DOTACJI

Proszę o przekazanie transzy dotacji za miesiąc ………………………. roku …………

Na dzień 01/……../……….. r. w żłobku/klubie dziecięcym* jest objętych opieką ogółem

………….. dzieci.

IMIENNY WYKAZ DZIECI KORZYSTAJĄCYCH ZE ŻŁOBKA/KLUBU DZIECIĘCEGO
NA DZIEŃ 01/……………./……………. R.

L.p Nazwisko i imie dziecka Data urodzenia Adres zamieszkania
1.
2.
3.

…………………………..

Podpis osoby prowadzącej placówkę
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/    /2018

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 1 marca 2018 r.

ROCZNE ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ UDZIELONEJ Z BUDŻETU
GMINY DOBRZEŃ WIELKI NA KAŻDE DZIECKO OBJĘTE OPIEKĄ

W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM
W ROKU ……………………

Lp. Miesiąc Wysokość 
przyznanej 

dotacji

Wysokość 
wykorzystanej 

dotacji

Przeznaczenie 
dotacji 

(opisowo)

Zestawienie 
faktur, 

rachunków, 
umów

1. Styczeń

2. Luty

3. Marzec

4. Kwiecień

5. Maj

6. Czerwiec

7. Lipiec

8. Sierpień

9. Wrzesień

10. Październik

11. Listopad

12. Grudzień

…………………………………..

Podpis osoby prowadzącej placówkę

Id: 141CF3D0-EE79-42AE-ABC1-4924DF465D99. Projekt Strona 1



Projekt

z dnia  21 lutego 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XLI/....../2018
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 1 marca 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.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875 zm.: 2232) 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.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 zm.: 50) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, 
co następuje:

§ 1.  Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy 
dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata, z tym samym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomości 
położone w Dobrzeniu Małym stanowiące własność Gminy Dobrzeń Wielki oznaczone jako działki nr 1014/24 
arkusz mapy 1, o powierzchni 0.1166 ha, objęta księgą wieczystą nr OP1O/00142935/5 prowadzoną przez Sąd 
Rejonowy w Opolu oraz nr 1238/70 arkusz mapy 3, o powierzchni 0.0981 ha, objęta księgą wieczystą nr 
OP1O/00033361/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Opolu.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Projekt

z dnia  19 lutego 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XLI/     /2018
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2017r. poz. 1875;  zm.: poz. 2232) oraz art. 2 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 301), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dobrzeń Wielki środków stanowiących fundusz 
sołecki.

2. Wyrażenie zgody, o którym mowa w ust. 1 dotyczy roku budżetowego 2019 oraz kolejnych lat budżetowych, 
w przypadku niepodejmowania do 31 marca każdego roku poprzedzającego rok budżetowy, stosownej uchwały 
o unieważnieniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w kolejnym roku budżetowym.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Projekt

z dnia  22 lutego 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XLI/ ........./2018
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Dobrzeń Wielki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz 
liczby radnych wybieranych w każdym okregu.

Na podstawie art. 419 § 2 i 4 oraz art. 418 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz.: 4, 130 i 138) w związku z art. 12 oraz art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 
11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 130) Rada Gminy 
Dobrzeń Wielki działając na wniosek Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 lutego 2018r. uchwala, co 
następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Dobrzeń Wielki na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

§ 2. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa 
załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Opolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Opolu I.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz
w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 6. Na ustalenia Rady Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co 
najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Opolu I w terminie 5 dni od 
daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 7.  Tracą moc:

1) Uchwała Nr XX/198/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki  z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie podziału 
Gminy Dobrzeń Wielki na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu;

2) Uchwała Nr XLII/430/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie 
dostosowania opisu granic okręgów wyborczych w Gminie Dobrzeń Wielki do stanu faktycznego.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Załącznik do Uchwały Nr XLI/      /2018

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 1 marca 2018 r.

PODZIAŁ GMINY DOBRZEŃ WIELKI NA OKRĘGI WYBORCZE

Numer
okręgu

wyborczego Granice okręgu
Liczba radnych 

wybieranych
w okręgu

1
Sołectwo Chróścice– część obejmująca ulice:
Babilas, Dąbrowa, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kośnego Bolesława, 
Mickiewicza, Nad Rzeką, Polna, Reja, Sienkiewicza, św. Jacka, Świętej 
Jadwigi, Żeromskiego.

1

2
Sołectwo Chróścice – część obejmująca ulice:
Broniewskiego, Chopina, Koszykarzy, Kwaśna, Orzeszkowej, Szkolna, 
Warszawska.

1

3
Sołectwo Chróścice– część obejmująca ulice:
Boczna, Damrota, Grunwaldzka, Kopiec, Korfantego, Nowowiejska, 
Prusa, Reka, Słodka, Świętego Rocha, Wąska, Wyzwolenia. 1

4
Sołectwo Chróścice – część obejmująca ulice:
Cebuli, Gajówka, Jana Sobieskiego, Kołłątaja, Kopernika, Kośnego 
Augusta, Leśna, Młyńska, Parkowa, Piaskowa, Plac Wolności, Podlesie, 
Świerkowa.

1

5
Sołectwo Chróścice – część obejmująca ulice:
1 Maja, Kąty, Ligonia, Nad Ujściem, Odrzańska, Ostrówek, Powstańców 
Śląskich, Stawy, Świętego Jana, Wiatraki.

1

6 Sołectwo Dobrzeń Mały 1

7

Sołectwo Dobrzeń Wielki – część obejmująca ulice:
Asnyka, Drzymały, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kopernika, 
Korfantego, Krasickiego Ignacego, Leśna, Mickiewicza, Miłosza, 
Osieckiej, Reja, Sienkiewicza, Zapolskiej.

1

8

Sołectwo Dobrzeń Wielki – część obejmująca ulice:
Brzozowa, Chopina, Dąbrowskiego, Herberta, Jańskiego, Jodłowa, Kani, 
Mehla, Piaskowa, Prusa, Sosnowa, Stawy, Świerkowa, Świętego Rocha, 
Tuwima, Żeromskiego.

1

9

Sołectwo Dobrzeń Wielki – część obejmująca ulice:
Dworcowa, Jagiellonów, Jana Sobieskiego, Kościuszki, Ligonia, 
Namysłowska – część od nr 47 do końca, Piastowska, Sokołów, 
Sportowa.

1

10

Sołectwo Dobrzeń Wielki – część obejmująca ulice:
Boczna, Fiołkowa, Irysowa, Kwiatowa, Liliowa, Młyńska, Namysłowska 
–część od nr 1 do nr 46, Reymonta, Tulipanowa, Wspólna oraz Osiedle 
Energetyk od nr 16 do końca.

1

11 Sołectwo Dobrzeń Wielki – część obejmująca Osiedle Energetyk od 
nr 1 do nr 15 1

12

Sołectwo Dobrzeń Wielki – część obejmująca ulice:
22 Lipca, Aleja Księdza Kraika, Bolesława Chrobrego, Dambonia, 
Dratwy, Knosały, Koraszewskiego, Kościelna, Krótka, Księdza 
Poziemby, Księdza Scheitzy, Kubisów, Miarki, Miła, Morcinka, 
Nowowiejska, Opolska, Osiedlowa, Osiniec, Polna, Słoneczna, 
Topolowa, Wyszyńskiego, Zbożowa.

1
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13

Sołectwo Dobrzeń Wielki – część obejmująca ulice:
Ks. Fiecka, Matejki, Nowa, Powstańców Śląskich, Strzelców Bytomskich, 
Wrocławska. 1

14

Sołectwo Kup – część obejmująca ulice:
Brynicka, Katowicka, Kwiatowa, Ligonia, Miarki, Ogrodowa, Piaskowa, 
Sosnowa, Sportowa, Szpitalna. 1

15
Sołectwo Kup – część obejmująca ulice:
11 Listopada, 1 Maja, Jana Pawła II, Leśna, Miła, Młyńska, Polna, Rynek, 
Stawowa. 1
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Projekt

z dnia  21 lutego 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XLI/    /2018
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 1 marca 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.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875 zm.: 2232) 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.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 zm.: 50) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, 
co następuje:

§ 1.  Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnych umów 
dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata, z tymi samymi dzierżawcami, których przedmiotem jest nieruchomość 
oznaczona jako działka nr 3178/152 arkusz mapy 3, o powierzchni 0.1137 ha, stanowiąca własność Gminy 
Dobrzeń Wielki, objęta księgą wieczystą nr OP1O/00058189/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Opolu.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Projekt

z dnia  21 lutego 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XLI/...../2018
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 1 marca 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.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875 zm.: 2232) 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.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 zm.: 50) 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 10,1202 ha, 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 nr OP1O/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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Projekt

z dnia  22 lutego 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XLI/    /2018
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzeń Wielki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1840) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2018 r. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

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

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Załącznik do Uchwały Nr XLI/ /2018

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 1 marca 2018 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Dobrzeń Wielki w 2018 r.

§ 1. Zakres programu

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Dobrzeń Wielki, zwany dalej Programem, dotyczy bezdomności zwierząt,w szczególności psów, kotów
i zwierząt gospodarskich oraz kotów wolno żyjących przebywającychw granicach administracyjnych Gminy
Dobrzeń Wielki.

§ 2. Cel i zadania programu

1. Celem Programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności
zwierząt poprzez:

1) Zapewnienie zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Dobrzeń Wielki miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) Odławianie bezdomnych zwierząt;

3 )Zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez ich sterylizację lub kastrację oraz usypianie
ślepych miotów tych zwierząt;

4) Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

5) Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;

6) Wskazanie gospodarstwa rolnego, w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

7) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
bezdomnych;

8) Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami.

2. Realizacja zadań dotyczących przeciwdziałania bezdomności zwierząt prowadzona będzie przy
współpracy:

1) Wójta Gminy Dobrzeń Wielki za pośrednictwem Referatu Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska.
Osoba do kontaktu: Czesław Sankowski 774695524 wewn. 2; po godzinach pracy urzędu i w dni wolne od
pracy: 600036229;

2) Schroniska dla zwierząt;

3) Organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt;

4) Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim;

5) Gabinetu Weterynaryjnego Vetoptimum Sp. z o. o. ,Popielów , ul. Kościuszki 27;

6) Gospodarstw rolnych zapewniających miejsca dla zwierząt gospodarskich;

7) Placówek oświatowych.

§ 3. Zapewnienie zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Dobrzeń Wielki miejsca w schronisku dla
zwierząt.

Bezdomne psy i koty będą dostarczane do Schroniska Fundacji S.O.S. dla Zwierząt „Psia Chata”
w Chorzowie przez firmę PUPHW „GABI” Gabriela Bartoszek, Żędowice, ul. Dworcowa 2.

§ 4. Odławianie bezdomnych zwierząt

1.Odławianie i transport zwierząt z terenu gminy realizowane będą przez specjalistyczną firmę.
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2.Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się pojazdami przystosowanymi do ich transportu;
odławianie przy pomocy urządzeń nie stwarzających zagrożenia dla ich życiai zdrowia.

§ 5. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez ich sterylizację lub kastrację oraz
usypianie ślepych miotów tych zwierząt.

1.Zabiegom sterylizacji albo kastracji poddawane będą zwierzęta, które zostały odłowionez terenu gminy,
z wyłączeniem zwierząt, co do których istnieją przeciwwskazania do wykonywania powyższych zabiegów ze
względu na wiek, stan zdrowia.

2.Usypianie ślepych miotów, dla których nie ma możliwości zapewnienia nowych właścicieli.

3.Zabiegi sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych miotów mogą być przeprowadzane wyłącznie przez
lekarza weterynarii.

§ 6. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

1.Zorganizowanie w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim oraz w schronisku, do którego dostarczone będą
bezdomne zwierzęta punktu informacyjnego o adopcji zwierząt.

2.Zamieszczanie na stronie internetowej gminy zdjęć i danych dotyczących wyłapanych zwierząt.

3.Prowadzenie akcji edukacyjnych, zachęcających do zaopiekowania się bezdomnym psem lub kotem.

§ 7. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie.

1.Ustalanie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące.

2.Dokarmianie kotów wolno żyjących.

3.Sterylizacja i kastracja kotów w celu zmniejszenia populacji zwierząt.

4.Zapewnienie opieki rannym i chorym kotom.

§ 8. Wskazanie gospodarstwa rolnego, w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

1.Gmina Dobrzeń Wielki zapewni schronienie, opiekę weterynaryjną dla zwierząt gospodarskich, które
czasowo zostały odebrane właścicielowi na podstawie decyzji Wójta Gminy lub, gdy nie jest możliwe ustalenie
właściciela zwierzęcia.

2.Wskazanie gospodarstwa rolnego odbywać się będzie po konsultacji z Powiatowym Lekarzem
Weterynarii.

3.Po umieszczeniu zwierzęcia w gospodarstwie rolnym w Chróścicach, ul. Babilas 21, Gmina podejmie
staranie w celu znalezienia nowego właściciela dla zwierzęcia gospodarskiego.

§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt bezdomnych.

1.Gmina zawarła umowę z Vetoptimum Spółką z o.o. prowadzącą Gabinet Weterynaryjny w Popielowie, ul.
Kościuszki 27, tel. 792233985  – na świadczenie usług całodobowo w zakresie opieki weterynaryjnej.

2.Gmina zawarła umowę na odbiór padłych zwierząt z Firmą Handlowo – Usługową EKOLAS, ul.
Sławięcicka 4, 47-246 Kotlarnia. W ramach umowy firma utylizacyjna zorganizuje zbiórkę, transport oraz
unieszkodliwianie odpadów zwierzęcych.

§ 10. Edukacja mieszkańców gminy w zakresie opieki nad zwierzętami.

1.W ramach Programu prowadzone będą działania edukacyjne we współpracy z organizacjami społecznymi,
których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mające na celu podniesienie poziomu wiedzy
mieszkańców w zakresie obowiązków, jakie ciążą na osobach utrzymujących lub hodujących psy lub koty,
właściwej opieki nad zwierzętami, poprzez ulotki, zajęcia edukacyjne, rozpowszechnianie informacji na stronie
internetowej gminy.

2.Informowanie mieszkańców o zagubionych i znalezionych zwierzętach.

§ 11. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań objętych Programem.

1.Odławianie, transport, przekazanie do schroniska bezdomnych zwierząt, koszty sterylizacji
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i kastracji, usypiania ślepych miotów, dokarmianie zwierząt – 23.000 zł.

2.Usługi weterynaryjne – 5.000 zł.

3.Koszty umieszczenia zwierząt w gospodarstwie rolnym – 3.000 zł.
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Projekt

z dnia  22 lutego 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XLI/   /2018
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 1 marca 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2016r. poz. 446;  zm.: poz. 1579, poz. 1948; z 2017r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2017r. poz. 328), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

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

§ 2. 1. Uchyla się uchwałę Nr XXXVIII/305/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 listopada 2017r. 
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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PROWOD sp. z o.o. 

Siedziba: ul. Rynek 4 

NIP: 754-10-00-021 • Regon 530944564 • KRS 0000102843 

Kapitał zakładowy: 68 206 710,00 zł 

sekretariat@prowod.pl 

www.prowod.pl 

Opole, luty 2018 r. 

 

 

 

 
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 

 

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ 
KANALIZACYJNYCH W GMINIE DOBRZEŃ WIELKI BĘDĄCYCH W POSIADANIU 

PROWOD SPÓŁKA SP. Z O.O. 
z siedzibą w KUP                                                                                         

 biuro: ul. Janiny Kłopockiej 3, 45-920 Opole 

NA LATA 2018 - 2021
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SPIS TREŚCI 

I. WPROWADZENIE 

II. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNYCH 

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE W OKRESIE OBJĘTYM PLANEM 

IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

V. NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH ORAZ SPOSOBY FINANSOWANIA 

PLANOWANYCH INWESTYCJI
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I. WPROWADZENIE 

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

Sądowego pod numerem 102843, prowadzi działalność w oparciu u ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

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

Spółka uzyskała wymagane ustawą (art. 16 ust. 1) zezwolenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w formie decyzji Or.ZG-7033/1/02 z dnia 03-10-

2002 r. 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie Dobrzeń Wielki będących w posiadaniu Spółki 

Prowod Sp. z o.o. z siedzibą w Kup, biuro ul. Janiny Kłopockiej 3 w Opolu na lata 2018 - 2021 został opracowany na podstawie art.21 ust.1-3 

ustawy, przy uwzględnieniu aktualnych warunków technicznych i ekonomicznych Spółki. Plan obejmuje obecny obszar i strukturę działania Spółki. 

Zgodnie z ustawą, plan ten musi być zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, a następnie musi być zatwierdzony przez Radę Gminy.  

Waga tego planu polega na tym, że będzie miał on bezpośredni wpływ na poziom opłat za wodę i ścieki, stosowanych przez Spółkę. 

Podstawą określenia zadań w planie i ustalenia ich zakresów są posiadane przez Spółkę dane związane z planem zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Dobrzeń Wielki oraz potrzebami rozwoju i przebudowy systemów wodociągowo-kanalizacyjnych wynikających z ich zużycia 

technologicznego lub niespełnienia obecnie obowiązujących norm jakościowych. 

Podstawowym warunkiem, który powinien być spełniony przez Plan jest to, by jego realizacja nie spowodowała nadmiernego wzrostu cen i 

opłat ustalonych w oparciu o koszty eksploatacji i utrzymania, amortyzacji, rat kapitałowych i odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

Uwzględnione w nim zostały również nowe zadania, które wynikają z polityki inwestycyjnej Gminy, możliwości finansowych Spółki Prowod 

oraz potrzeb i oczekiwań mieszkańców. 
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W niniejszym planie ujęto zadania: 

 

• przedsięwzięcie inwestycyjne przewidziane do realizacji w dziedzinie urządzeń gospodarki wodnej na Stacji Uzdatniania Wody wraz z 

ujęciem w Chróścicach. 

 

• przedsięwzięcia inwestycyjne przewidziane do realizacji w dziedzinie urządzeń gospodarki kanalizacyjnej na Oczyszczalni Ścieków w 

Dobrzeniu Wielkim. 

 

 

Niniejszy Plan obejmuje okres 4 lat od 2018 do 2021 roku. Plan ten ma charakter otwarty i może być sukcesywnie uzupełniany i korygowany. 

Dotyczy to zwłaszcza zmian rzeczowych, kosztowych i czasowych planowanych przedsięwzięć oraz kierunków pozyskiwania środków na ich 

realizację, których wcześniej nie można było przewidzieć. Na podstawie Planu będą opracowywane roczne plany inwestycyjne Spółki, które będą 

uwzględniać w/w korekty. Doświadczenie pokazuje, że wieloletnie plany ulegają zmianom, spowodowanych bieżącymi nieprzewidywalnymi 

potrzebami.  

W związku z pogłębiającym się deficytem wody, po 12 latach eksploatacji zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 

Chróścice zaistniała konieczność na rozbudowę technologiczną układu uzdatniania i dystrybucji wody dla zaopatrzenia mieszkańców gminy              

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

Zostały określone charakterystyczne rozbiory na obszarze zasilanym w Chróścicach następująco: 

• Qmaxd        = 2 500 m3 / d 

• Qmaxh        =    190 m3 / d 

 

Projektowana stacja uzdatniania wody zasilana będzie dodatkowo z nowej studni o wydajności   Q   = 110 m3 / h. nr 1a. 
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Projektuje się również rozbudowę istniejącego zbiornika wody o poj. 2 x 200 m3 o dodatkowy  zbiornik o poj. 200 m3 wraz z komorą zasuw oraz 

zabudowę i podłączenie stacjonarnego agregatu prądotwórczego 100kVA. Dla zapewnienia odpowiedniej ilości o odpowiednim ciśnieniu wody dla 

najbardziej oddalonych odbiorców niezbędne będzie wykonanie magistrali wodociągowej Ø 250 mm o dł. 2 570 m od stacji uzdatniania wody w 

Chróścicach do sieci Ø 200 mm w Dobrzeniu Wielkim. 

 

 

Uwarunkowania gminy Dobrzeń Wielki dotyczące infrastruktury kanalizacyjnej, liczby mieszkańców w kontekście strategii rozwoju i 

zarządzania gospodarką wodno - ściekową nakazały rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim dla gminy Dobrzeń Wielki. 

Obecnie jest realizowana rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim o przepustowości  : 

• QŚr       = 2 000 m3 / d 

• Qmaxd     =  3 000 m3 / d 

• Qmaxh     =    250 m3 / d 

 

Oczyszczalnia ścieków dla gminy Dobrzeń Wielki nie spełnia wymagań obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez 

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

analiz ścieków oczyszczonych oraz ilości ścieków odprowadzanych do odbiornika rz. Odry, która jest dwukrotnie wyższa od maksymalnej 

przepustowości oczyszczalni. Budowa obiektów technologicznych ze stali węglowej zabezpieczonej antykorozyjnie oraz przestarzałe systemy 

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

 

Zgodnie z ustawą, plan ten określa: 

 planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych, 

 przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne w poszczególnych latach, 

 przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków, 
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 nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach, 

 sposoby finansowania planowanych inwestycji. 

Można zatem stwierdzić, iż przedstawiony Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w 

posiadaniu Prowod Sp. z o.o. jest zgodny z w/w opracowaniami planowania przestrzennego i spełnia wymagania art. 21 ust. 3. Ustawy, o której mowa 

wyżej. 

 

II. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH 

 

Zakres planowanych usług wodociągowo kanalizacyjnych, zgodnie z celem dla którego Spółka została utworzona, obejmuje eksploatację 

obsługiwanych ujęć wody, stacji wodociągowych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, przepompowni ścieków oraz oczyszczalni ścieków. 

Planowane inwestycje w tym zakresie mają na celu poprawienie jakości technicznej eksploatowanych instalacji, poprawienie systemu 

zarządzania i kierowania systemami wod.-kan., uzyskanie parametrów jakościowych wymaganych przepisami prawa,  poprawy stanu środowiska. 

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

 

SIEĆ WODOCIĄGOWA 

Spółka eksploatuje sieci wodociągowe i kanalizacyjne na terenie całej Gminy Dobrzeń Wielki. Systemy zaopatrzenia w wodę zaopatrują 

wszystkie wsie w Gminie Dobrzeń Wielki. 

Wodociąg zbiorowy Chróścice zaopatruje w wodę miejscowości Chróścice, Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Kup.  

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

głębinowych.  
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SIEĆ KANALIZACYJNA 

W Gminie Dobrzeń Wielki  istnieje w znakomitej większości sieć kanalizacyjna sanitarna grawitacyjna oraz w niewielu miejscach na sieciach 

kanalizacyjnych ścieki odprowadzane są z budynków po przez indywidualne przydomowe przepompownie ścieków ( 38 szt. ). 

Spółka zajmuje się obsługą całego systemu kanalizacji na terenie gminy. 

 

Tereny  gminy Dobrzeń Wielki są skanalizowane we wszystkich miejscowościach : Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Chróścice, Kup. 

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

 

Zestawienie planowanych inwestycji przedstawiono w formie tabelarycznej w rozdziale V Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach 

oraz sposoby finansowania planowanych Inwestycji. 
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III. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO - MODERNIZACYJNE W OKRESIE OBJĘTYM PLANEM  

 

Zadania rozwojowo - modernizacyjne planowane w zakresie usług wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody "Chróścice" wraz z magistralą  Chróścice - Dobrzeń Wielki. 

Zadanie rozpoczęto w 2017 r. Poniesione koszty na dzień 31.12.2017 r wyniosły: 70 692,50. Planowany koszt Inwestycji wynosi:  

1 977 255,00 zł. 

 

Ogólna koncepcja rozbudowy wodociągu grupowego "Chróścice" zakłada wykonanie następujących robót budowlanych: 

1. Stacja Uzdatniania Wody: 

- wykonanie studni nr 1a wraz z obudową, uzbrojeniem i włączeniem do istniejącego układu, 

- zmiana i rozbudowa układu technologicznego z przepustowości 90 m3/h na 110 m3/h , 

- rozbudowa ist. zbiornika o poj. 2*200 m3 o dodatkowy o poj. 200 m3 wraz z komorą zasuw, 

- remont istn. komory zasuw - wymiana orurowania i armatury, 

- wymiana ist. zestawu pomp sieciowych 3*CR15-06 na zestaw 3*CR32-04, 

- wymiana pomp w zestawie 3*CR32-04 na nowe pompy z falownikami, 

- spięcie w budynku SUW dwóch zestawów pompowych rurociągiem  Ø 200 dł. ok. 6 mb, 

- wykonanie sieci i instalacji elektrycznych i wpięcie ich do istniejących sieci, 

- wykonanie nowego zagospodarowania terenu (drogi, chodniki, zieleń,) 

- przeniesienie lub likwidacji istniejących obiektów wchodzących w kolizję z projektowanymi urządzeniami, 

- zabudowa i podłączenie stacjonarnego agregatu prądotwórczego 100 kVA. 

- zabudowa i podłączenie słupowej stacji transformatorowej 100kVa 
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2. Budowa magistrali wodociągowej: 

- rurociąg tranzytowy  Ø 250PE100RC SDR17 dł. ok. 2 570 mb od SUW Chróścice do sieci  Ø 200 w Dobrzeniu Wielkim, zabudowany metodą 

horyzontalnego przewiertu sterowanego. 

 

Wykonawca ma za zadanie zaprojektować i wykonać pełny układ technologiczny uzdatniania wody podziemnej i uzyskać produkcję wody w 

ilości Qmaxd = 2 500 m3/d spełniającej wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. Poz. 

1989) w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 

Po rozbudowie zakłada się pracę stacji w układzie trzy stopniowego pompowania wody i jednostopniowej filtracji. W układzie technologicznym 

należy przewidzieć: 

- napowietrzanie otwarte - desorbery ze zbiornikiem sedymentacji wraz z podłączeniem - 2 szt. 

- ewentualną korektę pH wody po napowietrzeniu i dawkowanie reagentów, 

- pompownie IIo, 

- dostawienie dodatkowych filtrów pionowych  Ø 1800 wraz z podłączeniem - 2 szt. 

       - dezynfekcja lampami UV 
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W ramach inwestycji Spółka PROWOD obecnie realizuje również zadanie pt: ”Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu 

Wielkim”.  

Inwestycja została rozpoczęta w 2017 roku.  Poniesione koszty na dzień 31.12.2017 r. wyniosły: 4 579 528,74 zł. Planowany koszt Inwestycji to:  

17 671 740,02 zł. 

 

Zakres rzeczowy projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim” obejmuje: 

1. Rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim 

2. Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej 

3. Montaż instalacji fotowoltaicznej przy SUW Chróścice 

 

Ad.1  

W związku z licznymi problemami eksploatacyjnymi, a także w celu osiągnięcia założonej przepustowości oczyszczalni oraz wymaganego efektu 

ekologicznego (jakości ścieków czyszczonych odprowadzanych do odbiornika) konieczna jest gruntowna zmiana istniejącego układu 

technologicznego obejmująca: 

• likwidację większości istniejących obiektów technologicznych, 

• modernizację i/lub przebudowę pozostałych istniejących obiektów technologicznych, 

• budowę nowy obiektów technologicznych i towarzyszących wraz ze związaną z nimi infrastrukturą podziemną (fragmenty sieci wodociągowej, 

rurociągi technologiczne kable elektryczne, sterownicze, itd.), 

• modernizację i rozbudowę istniejącego systemu AKPiA, 

• dostosowanie istniejącej infrastruktury podziemnej (likwidacja potencjalnych kolizji) do nowego zagospodarowania terenu oczyszczalni. 
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Ponadto niezbędne będzie: 

• przeprowadzenie kompleksowego remontu istniejącego budynku socjalnego z zapleczem technicznym mające na celu dostosowanie go do 

obowiązujących przepisów prawnych oraz potrzeb oczyszczalni po rozbudowie i przebudowie, 

• przeprowadzenie modernizacji i przebudowy istniejącej stacji transformatorowej, 

• wykonanie nowego rezerwowego źródła zasilania w postaci agregatu prądotwórczego wyposażonego w układ samoczynnego załączania rezerwy 

(SZR), o mocy zapewniającej podtrzymanie pracy wszystkich urządzeń technologicznych i instalacji (oświetlenie i ogrzewanie) niezbędnych do 

zachowania ciągłości procesu oczyszczania ścieków, 

• wykonanie nowego ogrodzenia, 

• przebudowanie istniejącego wjazdu, 

• wybudowanie dodatkowej drogi dojazdowej zakończonej wjazdem na teren oczyszczalni biegnącej wzdłuż zachodniej granicy terenu oczyszczalni 

(nowego ogrodzenia), 

• dostosowanie istniejącego oświetlenia i układu komunikacji wewnętrznej do nowego zagospodarowania terenu oczyszczalni (wykonanie 

dodatkowych lamp oświetleniowych, dróg wewnętrznych, placów manewrowych oraz ciągów pieszych),                                         

• wykonanie systemu monitoringu terenu oczyszczalni opartego na kamerach przemysłowych z centralną rejestracją zbieranych danych. 

W trakcie trwania rozbudowy i przebudowy oczyszczalni istniejący układ technologiczny będzie traktowany jako ciąg rezerwowy eksploatowany do 

momentu uruchomienia nowych obiektów technologicznych. 

 

Ad. 2  

Wdrożenie systemu monitoringu sieci ma polegać na dostawie oprogramowania sterującego pracą urządzeń monitorujących pracę sieci oraz na 

utworzeniu 10 punktów kontrolnych na istniejącej sieci wodociągowej, w których będą odczytywane parametry przepływu i ciśnienia wody oraz 10 

punktów kontrolnych na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. System ma umożliwiać komunikację z urządzeniami monitorującymi 

pracę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Dane z urządzeń pomiarowych będą gromadzone w relacyjno-obiektowej bazie danych. 

Na podstawie danych z systemu GIS obrazującego przebieg sieci  wodociągowej i kanalizacyjnej w układzie współrzędnych „2000”  zostaną 
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utworzone matematyczne modele hydrauliczne sieci. Import modeli sieci do systemu modelowania hydraulicznego wraz  integracją z systemem 

monitorującym z uwzględnieniem parametrów obrazujących aktualny stan sieci. System modelowania hydraulicznego ma umożliwiać wykonywanie 

obliczeń hydraulicznych oraz symulacji na podstawie aktualnego stanu sieci. Realizacja zadania umożliwi m.in.: 

     - optymalizację zarządzania sieciami, 

    - sprawną diagnostykę poprzez dostarczenie wszelkich informacji o zachowaniu się sieci, 

    - kontrolę pracy sieci pod kątem planowanej modernizacji i  rozbudowy lub w warunkach    

      zwiększonego zapotrzebowania, 

   -  symulację pracy sieci w sytuacjach awaryjnych i remontowych, rozbudowy i przebudowy sieci   

      (przyłączania nowych odbiorców i dzielnic, zmiany sposobu zasilania). 

Dzięki możliwości integracji modelu hydraulicznego z systemem informacji geograficznej (GIS), pozyskiwanie danych będzie realizowane 

automatycznie, skracając czas opracowania, zmniejszając możliwość powstawania błędów oraz zwiększając  szczegółowość badanych danych. 

Podstawowe parametry technologiczne Systemu Informacji Przestrzennej: 

- Kalibracja rastrów mapy zasadniczej oraz cyfryzacja przebiegu sieci wodno-kanalizacyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki 

- Wdrożenie oraz konfiguracja systemu wraz ze szkoleniem 

- Geoportal 

  Ad. 3 

W ramach zadania przewidziano wykorzystanie terenu stacji uzdatniania wody w Chróścicach do rozmieszczenia elementów systemu 

fotowoltaicznego. Elementy systemu podzielono na dwie sekcje, z których każda generuje energię elektryczną za pomocą własnego falownika. 

Falowniki są włączone w istniejącą instalację elektryczną za pomocą właściwych zabezpieczeń naprądowych i rozłączników izolacyjnych. System 

PV przyłączony zostanie za pośrednictwem istniejącego przyłącza energetycznego, bez konieczności przebudowy istniejącej instalacji elektrycznej 

budynku. Szacuje się, że instalacja powinna zapewnić 1 /3 potrzeb energetycznych stacji. 

Wchodząca w zakres instalacja fotowoltaiczna w Chróścicach przyczyni się do wzrostu efektywności energetycznej. Produkowana energia będzie 

wyłącznie wykorzystywana na potrzeby funkcjonowania stacji uzdatniania wody. 
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IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

Racjonalne zużycie wody i wprowadzanie ścieków leży zarówno po stronie dostawcy usług, czyli Spółki, jak i odbiorców usług. 

Spółka podejmuje działania racjonalizujące zużycie wody poprzez monitoring i badania sieci w celu lokalizacji i likwidacji wycieków, poprzez 

wymianę starej nieszczelnej sieci wodociągowej oraz naprawę armatury w węzłach wodociągowych. Pozwala to na ograniczenie strat wody. Działania 

racjonalizujące zużycie wody przez odbiorców usług to przedsięwzięcia, które w sposób znaczący wpływają na sposób gospodarowania wodą i jest 

nim opomiarowanie zużycia. 

 

W przypadku ścieków jest to proces polegający na badaniu sieci pod kątem nielegalnych przyłączeń urządzeń kanalizacji deszczowej, monitoring 

i badania sieci w celu lokalizacji pęknięć i uszkodzeń powodujących dostawanie się do kanalizacji wód obcych oraz monitorowanie i racjonalizację 

procesu transportowania ścieków. Należy podejmować działania mające na celu likwidację nielegalnych podłączeń odprowadzeń ścieków do innych 

urządzeń niż kanalizacja sanitarna, egzekwowanie przepisów ochrony środowiska współpracując z działającymi w tym celu organami gminnymi. 

Opomiarowanie ilości zrzucanych ścieków należy do ich dostawcy. Realizacja powyższych zadań wymaga posiadania specjalistycznego sprzętu do 

badania sieci i lokalizacji nieszczelności, rozbudowy systemu monitoringu i sterowania procesami pracy stacji wodociągowych i przepompowni 

ścieków. 

 

Zadania inwestycyjne i modernizacyjne planowane w zakresie racjonalizacji zużycia wody wprowadzania ścieków: 

 poprawa sterowności sieci w systemach wodociągowych, 

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

 wymiana sprzętu technicznego i wyposażenia. 
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V. NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH ORAZ SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH 
INWESTYCJI 

 
 

Nakłady inwestycyjne planowane w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz sposób ich finansowania przedstawia 

poniższa tabela: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I kw. II kw. III kw IV kw. RAZEM I kw. II kw. III kw IV kw. RAZEM I kw. II kw. III kw IV kw. RAZEM I kw. II kw. III kw IV kw. 
RAZE

M
Budżet własny 853 053,38 680 994,96 172 058,42 17 164,27 47 592,25 22 829,07 22 829,07 110 414,66 57 484,07 4 159,69 0,00 0,00 61 643,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Środki WFOŚiGW 6 721 457,00 1 377 748,73 5 343 708,27 2 530 393,46 1 433 343,38 1 041 527,60 0,00 5 005 264,44 338 443,83 0,00 0,00 0,00 338 443,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Środki UE - POIiŚ 2014-2020 -

NFOŚiGW
10 097 229,64 2 516 713,66 7 580 515,98 2 820 040,62 2 176 581,33 1 861 247,68 29 595,93 6 887 465,56 685 735,11 7 315,31 0,00 0,00 693 050,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odsetki od pożyczki z WFOSiGW - 

środki własne
115 740,83 3 472,69 112 268,14 15 367,43 24 168,10 30 179,19 31 915,07 101 629,78 10 638,36 0,00 0,00 0,00 10 638,36 -   0,00 -   -   0,00 -   0,00 -   -   0,00

Prowizje bankowe - środki 

własne
845,70 598,70 247,00 57,00 57,00 57,00 57,00 228,00 19,00 0,00 0,00 0,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem 17 788 326,55 4 579 528,74 13 208 797,81 5 383 022,78 3 681 742,06 2 955 840,54 84 397,07 12 105 002,44 1 092 320,37 11 475,00 0,00 0,00 1 103 795,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I kw. II kw. III kw IV kw. RAZEM I kw. II kw. III kw IV kw. RAZEM I kw. II kw. III kw IV kw. RAZEM I kw. II kw. III kw IV kw. 
RAZE

M

Budżet własny 132 255,00 70 692,50 61 562,50 31 550,00 18 075,00 11 937,50 0,00 61 562,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Środki WFOŚiGW 1 845 000,00 0,00 1 845 000,00 26 000,00 0,00 1 819 000,00 0,00 1 845 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odsetki od pożyczki z WFOSiGW 6 323,32 0,00 6 323,32 43,33 129,99 6 150,00 0,00 6 323,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem 1 983 578,32 70 692,50 1 912 885,82 57 593,33 18 204,99 1 837 087,50 0,00 1 912 885,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.01. - 31-12.202101.01.-31.12.2018 01.01-31.12.2019 01.01. - 31-12.2020

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim

Do poniesienia w 

latach następnych

Koszty w poszczególnych latach - NETTO
Koszty poniesione 

do dnia 

31.12.2017 r

Koszt całkowityŻródło finansowania

Zaprojektowanie i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody „Chróścice” wraz z magistralą wodociągową Chróścice-Dobrzeń Wielki

01.01. - 31-12.2021Żródło finansowania Koszt całkowity

Koszty poniesione 

do dnia 

31.12.2017 r.

Do poniesienia w 

latach następnych 01.01.-31.12.2018 01.01-31.12.2019 01.01. - 31-12.2020

Koszty w poszczególnych latach - NETTO

Id: 4FAC20FE-C733-454D-B791-1A166BFA0815. Projekt Strona 14



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po okresie jej realizacji Spółka zobowiązana jest dokonywać spłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych – pożyczki z WFOŚiGW w Opolu, w     

postaci rat kapitałowych oraz odsetek. 

 

 

I kw. II kw. III kw IV kw. RAZEM I kw. II kw. III kw IV kw. RAZEM I kw. II kw. III kw IV kw. RAZEM I kw. II kw. III kw IV kw. 
RAZE

M

Budżet własny 985 308,38 751 687,46 233 620,92 48 714,27 65 667,25 34 766,57 22 829,07 171 977,16 57 484,07 4 159,69 0,00 0,00 61 643,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Środki WFOŚiGW 8 566 457,00 1 377 748,73 7 188 708,27 2 556 393,46 1 433 343,38 2 860 527,60 0,00 6 850 264,44 338 443,83 0,00 0,00 0,00 338 443,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Środki UE - POIiŚ 2014-2020 -

NFOŚiGW
10 097 229,64 2 516 713,66 7 580 515,98 2 820 040,62 2 176 581,33 1 861 247,68 29 595,93 6 887 465,56 685 735,11 7 315,31 0,00 0,00 693 050,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odsetki od pożyczki z WFOSiGW - 

środki własne
122 064,15 3 472,69 118 591,46 15 410,76 24 298,09 36 329,19 31 915,07 107 953,10 10 638,36 0,00 0,00 0,00 10 638,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prowizje bankowe - środki 

własne
845,70 598,70 247,00 57,00 57,00 57,00 57,00 228,00 19,00 0,00 0,00 0,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem 19 771 904,87 4 650 221,24 15 121 683,63 5 440 616,11 3 699 947,05 4 792 928,04 84 397,07 14 017 888,26 1 092 320,37 11 475,00 0,00 0,00 1 103 795,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.01. - 31-12.2020 01.01. - 31-12.2021

KOSZTY PONOSZONE W ZWIĄZKU ZE WSZYSTKIMI INWESTYCJAMI

Żródło finansowania Koszt całkowity

Koszty poniesione 

do dnia 

31.12.2017 r

Do poniesienia w 

latach następnych

Koszty w poszczególnych latach - NETTO

01.01.-31.12.2018 01.01-31.12.2019
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Projekt

z dnia  21 lutego 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XLI/     /2018
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 9 lit. a zd. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2017r. poz. 1875;  zm.: poz. 2232), a także w oparciu o przepisy uchwały Nr X/96/2011 Rady Gminy 
w Dobrzeniu Wielkim z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi 
własność Gminy Dobrzeń Wielki (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2015r. Nr 125, poz. 1475; zm.: Nr 125, 
poz. 1476), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż stanowiących własność Gminy Dobrzeń Wielki:

1) nieruchomości, dla których Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych posiada urządzoną księgę 
wieczystą o numerze: OP1O/00025651/4, to jest:

a) działki gruntu o numerze: 387/64, a.m.: 4, obręb: Dobrzeń Wielki o powierzchni 5.083m2,

b) działki gruntu o numerze: 388/64, a.m.: 4, obręb: Dobrzeń Wielki o powierzchni 5.089m2,

c) działki gruntu o numerze: 414/64, a.m.: 4, obręb: Dobrzeń Wielki o powierzchni 2.551m2,

d) działki gruntu o numerze: 475/62, a.m.: 4, obręb: Dobrzeń Wielki o powierzchni 5.148m2,

e) działki gruntu o numerze: 737/64, a.m.: 4, obręb: Dobrzeń Wielki o powierzchni 2.368m2,

f) działki gruntu o numerze: 1196/62, a.m.: 4, obręb: Dobrzeń Wielki o powierzchni 670m2,

g) działki gruntu o numerze: 1586/64, a.m.: 4, obręb: Dobrzeń Wielki o powierzchni 5.089m2,

h) działki gruntu o numerze: 1587/64, a.m.: 4, obręb: Dobrzeń Wielki o powierzchni 765m2,

i) działki gruntu o numerze: 1588/64, a.m.: 4, obręb: Dobrzeń Wielki o powierzchni 763m2,

j) działki gruntu o numerze: 1591/64, a.m.: 4, obręb: Dobrzeń Wielki o powierzchni 713m2,

k) działki gruntu o numerze: 1594/64, a.m.: 4, obręb: Dobrzeń Wielki o powierzchni 3.085m2,

l) działki gruntu o numerze: 884/207, a.m.: 6, obręb: Dobrzeń Wielki o powierzchni 2.530m2,

m) działki gruntu o numerze: 1058/207, a.m.: 6, obręb: Dobrzeń Wielki o powierzchni 741m2,

n) działki gruntu o numerze: 1059/207, a.m.: 6, obręb: Dobrzeń Wielki o powierzchni 655m2,

o) działki gruntu o numerze: 1060/207, a.m.: 6, obręb: Dobrzeń Wielki o powierzchni 647m2;

2) nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych posiada urządzoną księgę 
wieczystą o numerze: OP1O/00069543/4, to jest działki gruntu o numerze: 1061/207, a.m.: 6, obręb: Dobrzeń 
Wielki o powierzchni 354m2;

3) nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych posiada urządzoną księgę 
wieczystą o numerze: OP1O/00075720/4, to jest działki gruntu o numerze: 413/64, a.m.: 4, obręb: Dobrzeń 
Wielki o powierzchni 2.550m2;

4) nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych posiada urządzoną księgę 
wieczystą o numerze: OP1O/00068731/2, to jest działki gruntu o numerze: 1198/64, a.m.: 4, obręb: Dobrzeń 
Wielki o powierzchni 412m2;
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5) nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych posiada urządzoną księgę 
wieczystą o numerze: OP1O/00121258/2, to jest działki gruntu o numerze: 1200/64, a.m.: 4, obręb: Dobrzeń 
Wielki o powierzchni 713m2;

6) nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych posiada urządzoną księgę 
wieczystą o numerze: OP1O/00069543/4, to jest działki gruntu o numerze: 1502/64, a.m.: 4, obręb: Dobrzeń 
Wielki o powierzchni 551m2.

§ 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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