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UCHWAŁA NR XV/           /2020 

WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 5 marca 2020 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 2019 r. poz. 869), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/109/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 grudnia 2019 r. 
pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/109/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 grudnia 2019 r 
zawierający wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki 

 
 

Roman Kołbuc 

Id: F18F7F11-5DB2-4115-A321-A500E2B1728F. Projekt Strona 1



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 tytułu dotacji  
oraz środków 

przeznaczonych  
na inwestycje

z tego:

z tego: w tym:

w tym:

Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.5.1 1.2 1.2.1 1.2.2

Dochody ogółem x Dochody bieżące x
z subwencji ogólnej Dochody 

majątkowe x
ze sprzedaży 

majątku
z tytułu dotacji i 

środków 
przeznaczonych na 

cele bieżące x 3)

pozostałe dochody 
bieżące 4)

2020 56 614 492,18 52 327 992,18 9 000 000,00 80 000,00 14 128 566,00 19 204 413,18 9 915 013,00 5 400 000,00 4 286 500,00 50 000,00 4 224 200,00

2021 46 579 942,00 46 203 000,00 9 000 000,00 80 000,00 14 130 000,00 13 151 000,00 9 842 000,00 5 450 000,00 376 942,00 50 000,00 312 000,00

2022 46 294 000,00 46 230 000,00 9 000 000,00 80 000,00 14 130 000,00 13 151 000,00 9 869 000,00 5 490 000,00 64 000,00 50 000,00 0,00

2023 46 294 000,00 46 230 000,00 9 000 000,00 80 000,00 14 130 000,00 13 136 000,00 9 884 000,00 5 490 000,00 64 000,00 50 000,00 0,00

2024 46 288 000,00 46 230 000,00 9 000 000,00 80 000,00 14 130 000,00 13 136 000,00 9 884 000,00 5 490 000,00 58 000,00 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat 
wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) 
W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4) 

W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych. 
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Wyszczególnienie

Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.2 2.2 2.2.1

z tego:

w tym:

w tym: w tym:

w tym:

Wydatki ogółem x

Wydatki bieżące x
na wynagrodzenia i 

składki od nich 
naliczane

z tytułu poręczeń i 

gwarancji x

gwarancje i 
poręczenia 
podlegające 

wyłączeniu z limitu 
spłaty zobowiązań, 
o którym mowa w 

art. 243 ustawy x

wydatki na obsługę 

długu 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 majątkowe
x

Inwestycje i zakupy 
inwestycyjne, o 
których mowa w 

art. 236 ust. 4 pkt 1 
ustawy

wydatki o 
charakterze 

dotacyjnym na 
inwestycje i zakupy 

inwestycyjne

2.2.1.1

w tym:

2020 57 478 504,18 49 624 204,18 20 047 910,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 7 854 300,00 7 611 900,00 275 000,00

2021 46 514 454,00 45 067 454,00 20 050 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 1 447 000,00 1 477 000,00 0,00

2022 46 153 668,20 46 153 668,20 20 050 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 46 294 000,00 46 230 000,00 20 050 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 000,00 64 000,00 0,00

2024 46 288 000,00 46 230 000,00 20 050 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 000,00 58 000,00 0,00
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Wyszczególnienie

Lp 3 3.1 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1

z tego:

w tym:w tym: w tym:

Wynik budżetu x

Kwota 
prognozowanej 

nadwyżki budżetu 
przeznaczana na 
spłatę kredytów, 
pożyczek i wykup 

papierów 
wartościowych 5)

Przychody budżetu
x

Kredyty, pożyczki, 
emisja papierów 

wartościowych x
na pokrycie deficytu 

budżetu x

Nadwyżka 
budżetowa z lat 

ubiegłych x 6)

Wolne środki, o 
których mowa w 

art. 217 ust. 2 pkt 6 

ustawy xna pokrycie deficytu 

budżetu x
na pokrycie deficytu 

budżetu x

w tym:

2020 -864 012,00 0,00 929 500,00 0,00 0,00 923 000,00 864 012,00 0,00 0,00

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

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

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5) 
Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) 
W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z  niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.  

Strona 3 z 9

Id: F18F7F11-5DB2-4115-A321-A500E2B1728F. Projekt Strona 3



Wyszczególnienie

Lp 4.4 4.4.1 4.5 4.5.1 5 5.1 5.1.1

z tego:

w tym:

z tego:

Spłaty udzielonych 
pożyczek w latach 

ubiegłych x
na pokrycie deficytu 

budżetu x

Inne przychody 
niezwiązane z 
zaciągnięciem 

długu x 7) na pokrycie 

deficytu budżetu x

Rozchody budżetu
x

Spłaty rat 
kapitałowych 

kredytów i 
pożyczek oraz 

wykup papierów 

wartościowych x

kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
wyłączeń

określonych w art. 

243 ust. 3 ustawy x

5.1.1.1 5.1.1.2

w tym: w tym:

w tym:

łączna kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
ustawowych 

wyłączeń z limitu 
spłaty zobowiązań 

x

kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
wyłączeń 

określonych w art. 
243 ust. 3a ustawy 

x

2020 6 500,00 0,00 0,00 0,00 65 488,00 65 488,00 0,00 0,00 0,00

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

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

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7) 
W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.
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Wyszczególnienie

Lp 5.1.1.3 5.1.1.3.1 5.1.1.3.2 5.1.1.3.3 5.2 6 6.1 7.1

Rozchody budżetu, z tego:

kwota wyłączeń z 
tytułu wcześniejszej 
spłaty zobowiązań, 
określonych w art. 
243 ust. 3b  ustawy

środkami nowego 
zobowiązania

wolnymi środkami, 
o których mowa w 

art. 217 ust. 2 pkt 6 
ustawy

innymi środkami Inne rozchody 
niezwiązane ze 

spłatą długu

Kwota długu x
kwota długu, 

którego planowana 
spłata dokona się z 

wydatków x

Różnica między 
dochodami 
bieżącymi a  
wydatkami 
bieżącymi

7.2

Różnica między 
dochodami 
bieżącymi, 

skorygowanymi o 

środki8) a 
wydatkami 
bieżącymi

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

łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:

z tego:

w tym:

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 819,80 0,00 2 703 788,00 3 626 788,00

2021 x x x x 0,00 140 331,80 0,00 1 135 546,00 1 135 546,00

2022 x x x x 0,00 0,00 0,00 76 331,80 76 331,80

2023 x x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 x x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8)
Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody  określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.
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Wyszczególnienie

Lp 8.1 8.2 8.3 8.3.1 8.4 8.4.1

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Relacja określona 
po lewej stronie 
nierówności we 

wzorze, o którym 
mowa w art. 243 
ust. 1 ustawy (po 

uwzględnieniu 
zobowiązań 

związku 
współtworzonego 
przez jednostkę 

samorządu 
terytorialnego oraz 
po uwzględnieniu 

ustawowych 
wyłączeń 

przypadających na 

dany rok)x

Relacja określona po prawej stronie 
nierówności we wzorze, o którym mowa 

w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla 

danego roku (wskaźnik jednoroczny) x

Dopuszczalny limit 
spłaty zobowiązań 

określony po 
prawej stronie 

nierówności we 
wzorze, o którym 
mowa w art. 243 

ustawy, po 
uwzględnieniu 
ustawowych 

wyłączeń, obliczony 
w oparciu o plan 3. 

kwartału roku 
poprzedzającego 

pierwszy rok 
prognozy (wskaźnik 
ustalony w oparciu 

o średnią 
arytmetyczną z 

poprzednich lat)x

Dopuszczalny limit 
spłaty zobowiązań 

określony po  
prawej stronie  

nierówności we 
wzorze, o którym 
mowa 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 

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 budżetowyx

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 budżetowyx

2020 0,22% 8,19% 12,24% 16,55% TAK TAK8,33%

2021 0,21% 3,46% 8,25% 12,55% TAK TAK3,60%

2022 0,43% 0,25% 5,63% 9,94% TAK TAK0,40%

2023 0,00% 0,00% 4,11% 4,11% TAK TAK0,15%

2024 0,00% 0,00% 1,38% 1,38% TAK TAK0,15%
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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

9.1 9.1.1

środki określone  
w art. 5 ust. 1 pkt  

2 ustawy

9.1.1.1

Dochody 
majątkowe na 

programy, 
projekty lub 

zadania 
finansowane z  

udziałem 
środków, o 

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

3 ustawy

9.2

Dochody 
majątkowe  na 

programy, 
projekty lub 

zadania 
finansowane z  

udziałem 
środków, o 

których mowa w  
art. 5 ust. 1 pkt 2  

ustawy

9.2.1

środki określone  
w art. 5 ust. 1 pkt  

2 ustawy

9.2.1.1

Wydatki bieżące  
na programy,  
projekty lub 

zadania 
finansowane z  

udziałem 
środków, o 

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

3 ustawy

9.3 9.3.1

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:

Dotacje i środki o 
charakterze 
bieżącym na 

realizację
programu, projektu 

lub zadania 
finansowanego z 

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

ustawyx

9.3.1.1

finansowane 
środkami 

określonymi w art.  
5 ust. 1 pkt 2 

ustawy

w tym:

Wydatki bieżące na 
programy, projekty 

lub zadania 
finansowane z 

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

ustawyx

2020 66 861,00 66 861,00 66 861,00 3 661 200,00 3 661 200,00 3 661 200,00 71 300,00 71 300,00 66 861,00

2021 14 600,00 14 600,00 14 600,00 312 000,00 312 000,00 312 000,00 19 040,00 19 040,00 14 600,00

2022 14 600,00 14 600,00 14 600,00 0,00 0,00 0,00 19 040,00 19 040,00 14 600,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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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

9.4

Wydatki 
majątkowe na 

programy, 
projekty lub 

zadania 
finansowane z  

udziałem 
środków, o 

których mowa w  
art. 5 ust. 1 pkt 2  

ustawy

9.4.1

finansowane 
środkami 

określonymi w art.  
5 ust. 1 pkt 2 

ustawy

9.4.1.1

Wydatki objęte  
limitem, o którym  
mowa w art. 226  

ust. 3 pkt 4 
ustawy

10.1 10.1.1

majątkowe

10.1.2

Wydatki bieżące  
na pokrycie  

ujemnego wyniku  
finansowego 

samodzielnego  
publicznego  

zakładu opieki  
zdrowotnej  

10.2

Wydatki na spłatę  
zobowiązań  

przejmowanych w  
związku z 

likwidacją lub 
przekształceniem  
samodzielnego  

publicznego  
zakładu opieki  

zdrowotnej

10.3

z tego:w tym:

10.4 10.5

Kwota 
zobowiązań  

wynikających z  
przejęcia przez  

jednostkę 
samorządu 

terytorialnego  
zobowiązań po  
likwidowanych i  

przekształcanych  
samorządowych  

osobach 
prawnych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

w tym:

bieżące

Kwota zobowiązań 
związku 

współtworzonego 
przez jednostkę 

samorządu 
terytorialnego 

przypadających do 
spłaty w danym 

roku budżetowym, 
podlegająca 

doliczeniu zgodnie 

z art. 244 ustawyx

2020 3 828 000,00 3 828 000,00 2 407 400,00 2 068 124,58 91 258,58 1 976 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 1 447 000,00 1 447 000,00 699 000,00 553 840,28 28 840,28 525 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 28 087,52 28 087,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 8 083,20 8 083,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 5 388,80 5 388,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Wyszczególnienie

Lp 10.6 10.7 10.7.1 10.7.2 10.7.2.1 10.7.2.1.1 10.7.3 10.8

Wcześniejsza 
spłata 

zobowiązań,  
wyłączona z limitu  

spłaty 
zobowiązań,  

dokonywana w  
formie wydatków  

budżetowych

10.9

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

w tym:

w tym:

w tym:

Spłaty, o których 
mowa w poz. 5.1, 

wynikające 
wyłącznie z tytułu 
zobowiązań już 

zaciągniętych x

Wydatki 
zmniejszające dług 

x

spłata zobowiązań 
wymagalnych z lat 

poprzednich, 
innych niż w poz. 

10.7.3 x

spłata zobowiązań 
zaliczanych do 

tytułu dłużnego –

kredyt i pożyczka x

zobowiązań 
zaciągniętych po 
dniu 1 stycznia 

2019 r. x
dokonywana w 
formie wydatku 

bieżącego x

wypłaty z tytułu 
wymagalnych 

poręczeń i 

gwarancji x

Kwota 
wzrostu(+)/spadku(

-) kwoty długu 
wynikająca z 

operacji 
niekasowych (m.in. 
umorzenia, różnice 

kursowe)

2020 65 488,00 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 x

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

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
*

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez 
jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x

- pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy.  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. 

Strona 9 z 9
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Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzeń Wielki na lata
2020 - 2024

W Uchwale Nr XIII/109/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2024 proponowane zmiany dotyczą:

A. W Załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa:

1) zwiększenia planu dochodów ogółem na rok 2019 o kwotę 84.278,18 zł., w tym:

· zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 84 000,00 zł., w tym:

ü dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie PSZOK dla mieszkańców gminy Popielów w

Chróścicach w ramach prowadzonego przez Prowod Sp. z o.o. PSZOK dla gminy Dobrzeń Wielki w

związku z zawartym porozumieniem z Gminą Popielów – 84.000,00 zł.,

ü dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych,

Pismo Wojewody Opolskiego FB.I.3111.1.2.2020.MN – 199,18 zł.,

ü dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu nadzoru i kontroli nad spółką wodną –

Pismo Powiatu opolskiego Nr FN.3031.1.4.2020.C.S – 79,00 zł.,

2) zwiększenia planu przychodów budżetowych z tytułu nadwyżki budżetowej o kwotę 465.700,00 zł.;

3) zwiększenia planu wydatków ogółem na rok 2019 o kwotę 549.978,18 zł., w tym:

· zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 307.578,18 zł., w tym:

ü wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych – 199,18 zł.,

ü realizacja zadań z zakresu nadzoru i kontroli nad spółką wodną – 79,00 zł.,

ü zakup sprzętu komputerowego dla urzędy gminy – 12.000,00 zł.,

ü obsługa kąpieliska "Balaton" w Dobrzeniu Wielkim – 51.000,00 zł.,

ü wypłata odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na budowę drogi

gminnej ul. Korfantego w Dobrzeniu Wielkim – 88.000,00 zł.,

ü podział na punkty odbioru instalacji elektrycznej i wodociągowej, zakup i montaż drzwi w budynku przy

ul. Kościelnej 5 w Dobrzeniu Wielkim – 8.800,00 zł.,

ü koszty utrzymania budynku przy ul. Kościelnej 5 w Dobrzeniu Wielkim – 6.000,00 zł.,

ü zwiększenie planu wydatków dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego gminy – 8.000,00

zł.,

ü zwiększenie planu z tyt. odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych przedszkole

Dobrzeń Wielki i Chróścice – 9.500,00 zł.,

ü koszty prowadzenia PSZOK dla mieszkańców gminy Popielów w Chróścicach w ramach prowadzonego

przez Prowod Sp. z o.o. PSZOK dla gminy Dobrzeń Wielki – 84.000,00 zł.,

ü wykonanie założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i gaz – 5.000,00 zł.,

ü wykonanie gminnego programu opieki nad zabytkami – 5.000,00 zł.,

ü zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące w zakresie sportu – 30.000,00 zł.;

· zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 242.400,00 zł., w tym:

ü dotacja dla Województwa Opolskiego na wykonanie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 454 na odcinku

Dobrzeń Wielki – Kup – 200.000,00 zł.,

ü wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę dla inwestycji

„Budowa drogi transportu rolnego w miej. Chróścice" – 37.500,00 zł.,

ü wykonanie wewnętrznej linii energetycznej zasilającej budynek GOK – 11.700,00 zł.,

ü wykonanie projektu przebudowy świetlicy wiejskiej w Chróścicach ul. Damrota 21 – 5.200,00 zł.,
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ü przeniesienie planu wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup

sprzętu komputerowego dla urzędy gminy (-)12.000,00 zł..

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

sprawie dokonania zmian w budżecie gminy przedłożonych na sesję Rady Gminy w dniu 05.03.2020 r. oraz

ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Nr: 0050.1.6.2020 z dnia 09.01.2020 r., 0050.1.15.2020 z

dnia 31.01.2020 r.
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Projekt 
 
z dnia  27 lutego 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XV/        /2020 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 5 marca 2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
dla Województwa Opolskiego 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 z późń. zm.), Rada Gminy Dobrzeń Wielki 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela się w 2020 roku z budżetu Gminy Dobrzeń Wielki pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej dla Województwa Opolskiego w łącznej wysokości 200 000,00 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych 
00/100) z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku 
Dobrzeń Wielki - Kup”. 

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków 
finansowych określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Dobrzeń Wielki a Województwem Opolskim. 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki 

 
 

Roman Kołbuc 

Id: 0493CBE8-962A-4637-8FB0-B16F48A1B30D. Projekt Strona 1



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5) ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że pomoc rzeczowa lub
finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego określa organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego odrębną uchwałą, Rada Gminy w przypadku podjęcia decyzji o udzieleniu pomocy
finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego oprócz przyjęcia w uchwale budżetowej określonej
kwoty pomocy finansowej dla innej jednostki samorządu terytorialnego, zobowiązana jest podjąć odrębną
uchwałę o udzieleniu przedmiotowej pomocy finansowej.
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Projekt 
 
z dnia  27 lutego 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XV/       /2020 

WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 5 marca 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2020 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2019 r., 
poz. 506 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. 2019 r., poz. 869 z późń. zm.) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XIII/108/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2020 wprowadza się zmiany po stronie dochodów, 
przychodów 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 

 
 

Roman Kołbuc 
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Załącznik do Uchwały Nr XV/ /2020

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 5 marca 2020 r.

Dochody bieżące

Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 84 000,00 0,00

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 84 000,00 0,00

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego

84 000,00 0,00

Razem 84 000,00 0,00

Przychody

§ Treść Zwiększenia Zmniejszenia

957 Nadwyżki z lat ubiegłych 465 700,00 0,00

Wydatki bieżące

Dział Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia

600 Turystyka 51 000,00 0,00

63095 Pozostała działalność 51 000,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 51 000,00 0,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 51 000,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 102 800,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 102 800,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 102 800,00 0,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 102 800,00 0,00
710 Działalność usługowa 8 000,00 0,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 8 000,00 0,00

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

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 000,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 9 500,00 0,00

80104 Przedszkola 7 300,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 7 300,00 0,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 300,00 0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 200,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 200,00 0,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 200,00 0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 89 000,00 0,00

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 84 000,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 84 000,00 0,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 84 000,00 0,00
90095 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 5 000,00 0,00

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

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 000,00 0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 000,00 0,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5 000,00 0,00

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

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 000,00 0,00
926 Kultura fizyczna 30 000,00 0,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 30 000,00 0,00

Dotacje na zadania bieżące 30 000,00 0,00

Razem 295 300,00 0,00
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Wydatki majątkowe

600 Transport i łączność 237 500,00 0,00

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 200 000,00 0,00

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego

200 000,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne 37 500,00 0,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 37 500,00 0,00

630 Turystyka 211 000,00 0,00

63095 Pozostała działalność 211 000,00 0,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 211 000,00 0,00

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części
związanej z realizacją zadań jednostki samorządu
terytorialnego

201 000,00 0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 211 000,00

90095 Pozostała działalność 0,00 211 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 211 000,00

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części
związanej z realizacją zadań jednostki samorządu
terytorialnego

0,00 201 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16 900,00 0,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 16 900,00 0,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 900,00 0,00

Razem 465 400,00 211 000,00

Dochody bieżące
Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej w związku z zawartym porozumieniem z Gminą
Popielów na prowadzenie PSZOK dla mieszkańców gminy Popielów w Chróścicach w ramach prowadzonego przez
Prowod Sp. z o.o.PSZOK dla gminy Dobrzeń Wielki.

Wydatki bieżące
63095 Obsługa kąpieliska "Balaton" w Dobrzeniu Wielkim: zabezpieczenie służby ratowniczej,

wynajem i obsługa zaplecza sanitarnego, koszty badania wody, koszty zgłoszenia wodno
- prawnego. 

70005 1) Wypłata odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości gruntowych
z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej ul. Korfantego w Dobrzeniu Wielkim
(decyzje zostały wydane w grudniu 2019 roku, a ich uprawomocnienie nastąpiło
w styczniu roku 2020) - 88 000,00 zł.
2) Podział na punkty odbioru instalacji elektrycznej i wodociągowej, zakup i montaż
drzwi w budynku przy ul. Kościelnej 5 w Dobrzeniu Wielkim w związku z oddanem
jego części w najem - 8 800,00 zł.
3) Koszty utrzymania budynku przy ul. Kościelnej 5 w Dobrzeniu Wielkim (energia
cieplna, elektryczna, usługi wodociagowo-kanalizacyjne) - 6 000,00 zł.

71004 Zwiększenie planu wydatków dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego
gminy (kontynuacja prac z roku 2016 dot. planu Ch-ce 3, obsługa serwisowa planów)

80104,80148 Zwiększenie planu z tyt. odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych:
1) Przedszkole Dobrzeń Wielki - 4 400,00 zł.
2) Przedszkole Chróścice - 5 100,00 zł.

90026 Koszty prowadzenia PSZOK dla mieszkańców gminy Popielów w Chróścicach w ramach
prowadzonego przez Prowod Sp. z o.o. PSZOK dla gminy Dobrzeń Wielki w ramach
przekaywanej przez Gminę Popielów dotacji celowej.
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90095 Wykonanie założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i gaz.

92120 Wykonanie gminnego programu opieki nad zabytkami.

92605 Zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące w zakresie sportu.

Wydatki majątkowe
60013

Dotacja dla Województwa Opolskiego na wykonanie przebudowy drogi wojewódzkiej
Nr 454 na odcinku Dobrzeń Wielki - Kup (odcinek od skrzyżowania z drogą w kierunku
Chróścic w stronę Dobrzenia Wielkiego).

60016 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę
dla inwestycji "Budowa drogi transportu rolnego w miej. Chróścice".

63095-90095 Przeniesienie planu wydatków z rozdziału 90095 do rozdziału 63095 dotyczącego
zagospodarowanie terenu kąpieliska Balaton w Dobrzeniu Wielkim.

92109 1) Wykonanie wewnętrznej linii energetycznej zasilającej budynek GOK - 11 700,00 zł.
2) Wykonanie projektu przebudowy świetlicy wiejskiej w Chróściciach ul. Damrota 21
(umowa zawarta w 2019 roku - zapłata nastąpiła w styczniu 2020 r.) - 5 200,00 zł.
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Projekt 
 
z dnia  24 lutego 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XV/   /2020 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 5 marca 2020 r. 

w sprawie uchylenia  uchwały nr XIV/118/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 stycznia 2020r. 
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla 

których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym, na rok budżetowy 2020 

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn.:  Dz. U. z 2019r. poz. 506;  zm.: poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) i art. 70a ust. 1 
w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r. 
poz. 2215) oraz § 5 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie 
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego orz trybu 
i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe  (Dz. U. z 2019r. poz. 1653), Rada Gminy Dobrzeń 
Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchyla się uchwałę nr XIV/118/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 stycznia 2020r. 
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których 
Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym, na rok budżetowy 2020r.  

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020r.  

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki 

 
 

Roman Kołbuc 
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UZASADNIENIE

Zawiadomienie Wojewody Opolskiego PN.III.4131.1.35.2020r. z dnia 10 lutego 2020r.
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Projekt 
 
z dnia  24 lutego 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XV/ ............/2020 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 5 marca 2020 r. 

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. 
z 2019r. poz. 506, zm. poz.: 1309, 1571, 1696 i 1815), w związku z  art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. jedn. Dz. U. z 2019r. 
poz. 2277, zm. poz. 1818) oraz z  art.10 ust. 2- 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii 
(t. jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 852, zm. poz.1655 i 1818) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020, zwany dalej Programem, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

2. Program jest częścią Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobrzeń Wielki na lata 
2016-2026, uchwalonej przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki  i uwzględnia cele operacyjne i zadania samorządu 
gminy zapisane w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020. 

3. Ustalenia Programu obowiązują  do dnia uchwalenia przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
następny. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki 

 
 

Roman Kołbuc 
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Załącznik do uchwały Nr XV/ ............/2020 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 5 marca 2020 r. 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2020 

Wstęp – postanowienia ogólne 

§ 1. 1.   Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020, zwany dalej Programem, w celu wykonania 
zadań Gminy Dobrzeń Wielki, zwanej dalej Gminą, w obszarze profilaktyki uzależnień, wynikających 
w szczególności z: 

1) ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U. z 2019r. poz. 2277) ; 

2) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019r. poz.852); 

3) Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, będącego załącznikiem do Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz.U. 
z 2016r. poz. 1492); 

4) Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2016-2026, będącej 
załącznikiem do Uchwały nr XV/115/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie 
przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2016-2026. 

2. Program określa zadania w zakresie profilaktyki uniwersalnej, których celem jest minimalizacji szkód 
związanych z nadużywaniem napojów alkoholowych, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, 
zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. 

3. Programu przewiduje prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych dotyczących ryzyka szkód 
zdrowotnych i społecznych wynikających z używania środków psychoaktywnych zarówno dla konsumentów, 
jak i otoczenia. 

4. Istotnym zadaniem Programu jest poszerzenie wiedzy mieszkańców na temat bardzo niebezpiecznego 
zjawiska, jakim jest używanie (w szczególności przez ludzi młodych) substancji o charakterze środków 
psychoaktywnych, określanych mianem „dopalaczy”. Nieznany skład chemiczny tych środków sprawia, że 
udzielenie pomocy medycznej w przypadku komplikacji zdrowotnych spowodowanych ich użyciem jest 
utrudnione i może prowadzić do śmierci. Dlatego też istotnym zadaniem Programu jest upowszechnianie 
wiedzy i kształtowanie świadomości w zakresie realnych zagrożeń dla życia i zdrowia, związanych z użyciem 
dopalaczy. 

5. W Programie uwzględnione zostały cele strategiczne i zadania w zakresie profilaktyki, określone 
w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 oraz wnioski i rekomendacje wynikające z badań 
przeprowadzonych w 2019r. w ramach „Diagnozy problemów społecznych w Gminie Dobrzeń Wielki”, zwanej 
dalej Diagnozą, w tym konieczność ukierunkowania działań profilaktycznych na pogłębienie świadomości 
dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie szkodliwości spożywania alkoholu (picie ryzykowne i szkodliwe), 
zażywania substancji psychoaktywnych (w tym „dopalaczy”), problemu nikotynowego oraz na 
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i w szkole. 

6. Rada Gminy uznaje więzi rodzinne za czynnik chroniący dzieci i młodzież przed podjęciem zachowań 
ryzykownych. Dlatego też w ramach Programu wspierane będą działania, które dają dzieciom, młodzieży i ich 
rodzinom możliwość wzmocnienia łączących ich więzi poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu, w tym 
programy profilaktyczne z udziałem rodziców, imprezy szkolne, festyny rodzinne, współzawodnictwa, 
konkursy etc. 

7. W ramach Programu przewiduje się możliwość organizowania różnych form zajęć dodatkowych dla 
dzieci i młodzieży w czasie wolnym oraz organizowanie wypoczynku w okresie ferii letnich i zimowych. 

Id: 4FA5ED50-927D-4A27-B4A7-86626DDB7543. Projekt Strona 1



8. Istotnym elementem Programu jest działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Dobrzeniu Wielkim (zwanej dalej GKRPA), powołanej przez Wójta, która wykonuje zadania 
określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, uczestniczy w realizacji 
Programu i służy pomocą, informując osoby zainteresowane o możliwościach podjęcia leczenia, terapii oraz 
o możliwościach skorzystania ze specjalistycznej pomocy w sytuacjach kryzysowych, w tym również 
w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie. Członkowie GKRPA uczestniczą również w pracach Zespołu 
Interdyscyplinarnego do działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działającego przy Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim. 

9. Zadania zapisane w Programie są w przeważającej części kontynuacją działań prowadzonych w Gminie 
w ramach programów z lat ubiegłych i są dostosowane do potrzeb lokalnych oraz możliwości ich zaspokojenia 
w oparciu o posiadane zasoby. 

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

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

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

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

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

3) zakup dodatkowych świadczeń gwarantowanych w zakresie lecznictwa odwykowego; 

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

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

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

2) informowania osób, o których mowa w pkt 1, o szkodliwości nadużywania alkoholu oraz udostępniania im 
materiałów edukacyjnych na ten temat; 

3) prowadzenia rozmów z osobami, o których mowa w pkt 1, zmierzających do poznania przyczyn 
spożywania alkoholu oraz motywowania do podjęcia leczenia odwykowego; 

4) informowania osób, o których mowa w pkt 1, o metodach leczenia oraz o istniejących grupach 
samopomocowych. 

4. Udzielenie wsparcia finansowego zakładom lecznictwa odwykowego i innym podmiotom leczniczym 
prowadzącym terapię osób uzależnionych albo Izbie Wytrzeźwień następuje, co do zasady, na wniosek tych 
podmiotów i wymaga zawarcia przez Wójta porozumienia z organem prowadzącym dany podmiot. Wysokość 
dofinansowania określa Rada Gminy w odrębnej uchwale. 

5. Finansowanie kosztów badań przeprowadzanych przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od 
alkoholu, zgodnie ze skierowaniem GKRPA (§4 ust. 1, pkt 3 Programu). 

6. Finansowanie kosztów działalności GKRPA, w szczególności: 

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

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

3) zakupu materiałów edukacyjnych i wydawnictw specjalistycznych; 

4) kosztów wynagrodzeń i podróży służbowych członków GKRPA - na zasadach określonych w §9 
Programu; 

5) kosztów przesyłek pocztowych związanych z działalnością GKRPA. 
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Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów 
uzależnień 

§ 3. W ramach Programu przewiduje się możliwość: 

1) dofinansowania inicjatyw lokalnych mających na celu tworzenie miejsc uprawiania sportu, rekreacji 
i wypoczynku, w szczególności umożliwiających  spędzanie czasu wolnego przez całe rodziny; 

2) wspierania działalności lokalnych klubów sportowych, ochotniczej straży pożarnej, stowarzyszeń seniorów 
oraz stowarzyszeń i grup zrzeszających młodzież; 

3) wspierania działalności klubów abstynenckich, 

4) wspomaganie działalności sołectw, lokalnych stowarzyszeń, grup niezorganizowanych i osób fizycznych 
w obszarze działań objętych Programem. 

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

§ 4. 1.   Działania podejmowane przez  GKRPA obejmują w szczególności: 

1) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących osób nadużywających napojów alkoholowych oraz zagrożonych 
narkomanią i innymi uzależnieniami; 

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

3) kierowanie na badanie specjalistyczne przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób 
nadużywających alkoholu, spełniających przesłanki określone w art. 24 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

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

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

6) inicjowanie procedury Niebieskiej Karty w przypadku powzięcia przez GKRPA wiadomości lub 
podejrzenia o stosowaniu przemocy w rodzinach osób nadużywających alkoholu lub środków 
psychoaktywnych oraz współpraca w tym zakresie z Zespołem Interdyscyplinarnym do Spraw 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, działającym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Dobrzeniu Wielkim oraz z Komisariatem Policji w Dobrzeniu Wielkim; 

7) udział w pracach grup roboczych w ramach działania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; 

8) przeprowadzanie kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na zasadach określonych 
w przepisach odrębnych; 

9) wydawanie opinii w sprawach wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie 
określonym w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

2. Udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy w szczególności poprzez: 

1) organizowanie i finansowanie zajęć świetlicowych w okresie ferii letnich i zimowych  w trakcie  których 
odbywają się zajęcia obejmujące w szczególności:  profilaktykę uniwersalną, przeciwdziałanie agresji 
i przemocy oraz zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego - w powiązaniu z trzeźwością jego uczestników; 

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

3) udzielanie pomocy, w tym finansowej (z zastrzeżeniem zasady określonej w 10 ust.3 Programu), 
w organizowaniu w Gminie rodzinnych imprez sportowych, rekreacyjnych i innych, których celem jest 
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propagowanie zdrowego trybu życia, wolnego od uzależnień, z uwzględnieniem wartości, jakimi są więzi 
rodzinne; 

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

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

4. Propagowanie wśród mieszkańców informacji o możliwości uzyskania pomocy prawnej w Punkcie 
nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzonym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Dobrzeniu Wielkim 
w ramach porozumienia z Powiatem Opolskim. 

Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna 

§ 5. Podanie do wiadomości mieszkańców Gminy treści „Diagnozy problemów społecznych w Gminie 
Dobrzeń Wielki”, wykonanej w ramach realizacji Programu na rok 2019r. Diagnoza zostanie opublikowana na 
stronie internetowej Gminy. 

§ 6. 1.   Wspomaganie szkół, przedszkoli i innych jednostek gminnych w realizacji projektów, programów 
oraz różnych form zajęć i warsztatów edukacyjno – profilaktycznych poświęconych tematyce uzależnień, 
z uwzględnieniem zagrożeń związanych z użyciem "dopalaczy". 

2. Priorytetowo traktowane będą projekty i programy rekomendowane w ramach "Systemu rekomendacji 
programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego", w tym programy profilaktyki uniwersalnej, 
które biorą pod uwagę wspólne czynniki ryzyka problemów alkoholowych i innych zachowań ryzykownych  
oraz czynniki chroniące, wspierające prawidłowy rozwój. W ramach Programu we wszystkich szkołach 
w Gminie zostanie zrealizowany program rekomendowany „Archipelag Skarbów”. 

3. Wspieranie organizowanych przez jednostki gminne, sołectwa  i inne podmioty konkursów (np. 
plastycznych, artystycznych i literackich) o tematyce profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy, 
w tym finansowanie nagród dla uczestników. 

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

1) członków GKRPA; 

2) policjantów z Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim; 

3) pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim; 

4) członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

5) pracowników służby zdrowia; 

6) nauczycieli i pedagogów szkolnych; 

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

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

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

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

8. Zakup oraz rozprowadzanie na terenie Gminy materiałów edukacyjnych, w tym wydawnictw i filmów 
związanych tematycznie z szeroko pojętą profilaktyką w zakresie uzależnień i przemocy, przeznaczonych 
również do dystrybucji w ramach działań zapisanych w §10 ust. 4 Programu. 
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9. Prowadzenie we współpracy z Komisariatem Policji w Dobrzeniu Wielkim wspólnych działań 
edukacyjno-profilaktycznych, w tym w ramach ogólnopolskich kampanii profilaktycznych, zmierzających do 
ograniczenia zjawiska nietrzeźwości wśród uczestników ruchu drogowego, w szczególności młodych 
kierowców i rowerzystów. Dla realizacji tych działań przewiduje się możliwość zakupu materiałów 
edukacyjnych (ulotki, broszury, etc.) jak również (w razie zaistnienia takiej potrzeby) urządzenia do kontroli 
trzeźwości uczestników ruchu drogowego. 

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

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

Wspieranie zatrudnienia socjalnego 

§ 7. 1. W przypadku zaistnienia konieczności skierowania osób uzależnionych, będących  mieszkańcami 
Gminy, na zajęcia do centrum integracji społecznej, Rada Gminy Dobrzeń Wielki w drodze odrębnej uchwały 
określi wysokość dotacji, przeznaczonej na pokrycie kosztów uczestnictwa tych osób w zajęciach w tym 
centrum, z którym Wójt podpisze porozumienie o współpracy. Dotacja przyznana zostanie ze środków 
przeznaczonych na realizację Programu. 

2. Skierowanie na zajęcia o którym mowa w ust. 1 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 
13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (t. j. Dz.U. z 2020r., poz.176). 

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

§ 8. 1.   GKRPA dokonuje kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców zasad i warunków korzystania  
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w 2019r. kontrolą objęto12 punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych). 

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

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

Zasady wynagradzania osób wchodzących w skład GKRPA 

§ 9. 1.   Osoby powołane w skład GKRPA otrzymują wynagrodzenie w następującej wysokości:  

1) za udział w posiedzeniu GKRPA (za każde posiedzenie): 

a) Przewodniczący GKRPA - …………….. zł; 

b) Członek GKRPA -  …………….. zł; 

2) za przeprowadzenie z upoważnienia Wójta kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych 
w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
(za każdy dzień kontroli, jednak nie więcej niż za 12 dni w roku): 

a) Przewodniczący GKRPA -      ………………. zł, 

b) Członek GKRPA -                  ……………….. zł; 

3) za pełnienie dyżuru - Przewodniczący GKRPA - ………. zł za każdy dyżur, jednak nie więcej niż raz 
w miesiącu. 

2. Wynagrodzenie nie przysługuje w przypadku, gdy osoba wchodząca w skład GKRPA jest zatrudniona 
w Urzędzie Gminy lub jednostce organizacyjnej Gminy i wykonuje czynności określone w ust.1 w tym samym 
czasie pracy, za który otrzymuje wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia. 
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3. Wynagrodzenie wypłacane jest w cyklu miesięcznym. Podstawę do wypłaty wynagrodzenia jest 
podpisana lista obecności, potwierdzająca udział osób wchodzących w skład GKRPA w pracach wymienionych 
w ust.1 w danym miesiącu. W przypadku przeprowadzenia kontroli w punktach sprzedaży napojów 
alkoholowych, do listy obecności dołącza się upoważnienie do przeprowadzenia tej kontroli podpisane przez 
Wójta. 

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

5. Wynagrodzenia osób wchodzących w skład GKRPA oraz zwrot kosztów podróży wypłacane są przez 
Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim. 

Postanowienia końcowe 

§ 10. 1.   Zadania określone Programem finansowane są wyłącznie  ze środków pochodzących z opłat 
pobieranych przez Gminę za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie 
z tych zezwoleń przez przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży napojów alkoholowych na terenie 
Gminy.  

2. Wnioski o udzielenie dofinansowania ze środków przeznaczonych na realizację Programu przyjmuje 
i rozpatruje Wójt Gminy Dobrzeń Wielki. 

3. Przewidziane w Programie wsparcie finansowe organizowanych w Gminie festynów, imprez, zajęć, 
konkursów i innej działalności udzielane jest pod warunkiem, że nie zbiega się ono w miejscu i czasie ich 
trwania ze sprzedażą lub podawaniem napojów alkoholowych. Pisemne oświadczenie o spełnieniu tego 
warunku organizator imprezy składa Wójtowi  wraz z wnioskiem o przyznanie dofinansowania, o którym 
mowa w ust.2. 

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

§ 11. Program jest realizowany w korelacji z: 

1) Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na lata 2018-2020, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XL/325/2018 Rady Gminy Dobrzeń 
Wielki z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie; 

2) Gminnym Programem Wspierania Rodziny na lata 2018-2020, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 
XL/327/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny. 

§ 12. 1. Realizatorem Programu jest Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim. 

2. Program jest realizowany we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrzeniu 
Wielkim i GKRPA.
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Projekt 
 
z dnia  27 lutego 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XV/   /2020 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 5 marca 2020 r. 

w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu 
wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2019r. poz. 506; zm.: poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 22 ust. 3 ustawy z 27 
października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020r. poz. 17) Rada Gminy 
Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. W celu zapewnienia jak najlepszych warunków do realizacji zadania z zakresu wychowania 
przedszkolnego określa się regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu 
wychowania przedszkolnego oraz kryteria wyboru ofert - w brzmieniu załącznika do uchwały. 

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

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki 

 
 

Roman Kołbuc 
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Załącznik do uchwały Nr XV/   /2020 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 5 marca 2020 r. 

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania 
przedszkolnego oraz kryteria wyboru ofert 

§ 1. 1.  Niniejszy regulamin ustala tryb przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 
publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego mającego na celu zapewnienie miejsc korzystania 
z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina Dobrzeń Wielki zobowiązana jest 
zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego.  

2. Konkurs jest adresowany do osób fizycznych i osób prawnych, innych niż jednostka samorządu 
terytorialnego, prowadzących niepubliczne przedszkola, wpisane do ewidencji szkół i placówek prowadzonej 
przez Wójta Gminy Dobrzeń Wielki. 

3. Wyłonione w drodze konkursu niepubliczne przedszkola będą realizowały zadanie w terminie 
umożliwiającym przyjętemu dziecku uczęszczanie do danej placówki wychowania przedszkolnego do czasu 
zakończenia przez niego korzystania z wychowania przedszkolnego. 

4. W przypadku braku możliwości zapewnienia kontynuacji realizacji wychowania przedszkolnego 
w placówce niepublicznej wyłonionej w drodze konkursu, dzieci będą kontynuowały wychowanie 
przedszkolne w przedszkolach samorządowych lub oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki, na podstawie wskazania przez Wójta Gminy Dobrzeń Wielki lub 
w innej placówce niepublicznej wyłonionej w drodze konkursu. 

5. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza się: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobrzeń Wielki; 

2) w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń; 

3) na stronie internetowej Gminy Dobrzeń Wielki. 

6. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zawiera: 

1) rodzaj zadania; 

2) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania; 

3) zasady przyznawania dotacji; 

4) terminy i warunki realizacji zadania; 

5) termin i miejsce składania ofert; 

6) tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert; 

7) zrealizowane przez Gminę Dobrzeń Wielki w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku 
poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym 
uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

7. Termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia. 

§ 2. 1.  Przystępując do konkursu organ prowadzący niepubliczne przedszkole składa:  

1) ofertę na realizację zadania publicznego według wzoru określonego w ogłoszeniu o otwartym konkursie 
ofert oraz dokumenty określone w ogłoszeniu o konkursie; 

2) zobowiązanie do przestrzegania warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z 27 października 
2017r. o finansowaniu zadań oświatowych; 

3) zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu 
Skarbowego. 
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2. Ofertę wraz z załącznikami składa się w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem "Otwarty 
konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego" w Urzędzie Gminy 
Dobrzeń Wielki, w terminie podanym w ogłoszeniu o konkursie ofert, z podaną na kopercie nazwą podmiotu 
składającego ofertę. 

§ 3. 1.  Oferty opiniuje pod względem formalnym i merytorycznym komisja konkursowa powołana przez 
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w składzie od trzech do czterech członków, w tym przewodniczącego.  

2. Komisja podejmuje decyzje w obecności co najmniej trzech  członków, w tym przewodniczącego. 

3. Ewentualne wątpliwości komisja rozstrzyga poprzez głosowanie. Przy równej liczbie głosów decyduje 
głos przewodniczącego komisji konkursowej. 

4. Do członków komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy Kodeksu postępowania 
administracyjnego, dotyczące wyłączenia pracownika. 

5. Obsługę administracyjną komisji zapewnia Urząd Gminy Dobrzeń Wielki. 

§ 4. 1.  Komisja dokonuje otwarcia kopert z ofertami w miejscu i terminie wyznaczonym w ogłoszeniu 
o konkursie.  

2. Ocena formalna ofert polega na porównaniu ofert z wymaganiami formalnymi zawartymi w ogłoszeniu. 

3. W postępowaniu konkursowym odrzuca się oferty, które: 

1) nie spełniają wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu, 

2) zostały złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie, 

3) nie zostały podpisane przez organ prowadzący lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli 
w imieniu organu prowadzącego. 

§ 5. 1.  Ocena merytoryczna ofert odnosi się do możliwości wykonania zadania przez oferenta, zgodnie 
z aktualnymi potrzebami zapewnienia miejsc korzystania z wychowania przedszkolnego dzieciom, którym 
Gmina Dobrzeń Wielki zobowiązana jest zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego.  

2. Dokonując oceny merytorycznej ofert, członkowie komisji biorą pod uwagę następujące kryteria: 

1) warunki lokalowe i wyposażenie przedszkola, z uwzględnieniem zewnętrznych elementów infrastruktury, 
w szczególności placu zabaw dla dzieci oraz dostosowania obiektu do potrzeb dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi; 

2) godziny funkcjonowania przedszkola; 

3) poziom wykształcenia, doświadczenie i sposób zatrudnienia kadry oraz posiadanie dodatkowych 
kwalifikacji przez nauczycieli, które mogą być wykorzystane w procesie wychowania przedszkolnego oraz 
zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 

4) organizacja żywienia dzieci, w tym: cena, liczba oraz rodzaj posiłków, a także sposób ich przygotowania; 

5) liczba i rodzaj zajęć dodatkowych, realizowanych poza podstawą programową wychowania 
przedszkolnego. 

§ 6. 1.  Każdy z członków komisji konkursowej dokonuje oceny ofert przyznając punkty w skali od 0 do 
10.  

2. Z przeprowadzonego postępowania konkursowego komisja konkursowa sporządza protokół. 

3. Protokół jest podpisywany przez członków komisji konkursowej obecnych w czasie postępowania 
konkursowego. 

4. Niezwłocznie po zakończeniu prac komisji konkursowej przewodniczący komisji przekazuje Wójtowi 
Gminy Dobrzeń Wielki dokumentację konkursową. 

§ 7. 1.  Ostateczną decyzję o zleceniu zadania publicznego podejmuje Wójt Gminy Dobrzeń Wielki, przy 
czym zadanie może być zlecone więcej niż 1 oferentowi.  

2. Od decyzji Wójta Gminy Dobrzeń Wielki nie przysługuje odwołanie. 

3. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert przez Wójt Gminy Dobrzeń Wielki wyniki 
konkursu podaje się do publicznej wiadomości: 
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1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobrzeń Wielki; 

2) w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń; 

3) na stronie internetowej Gminy Dobrzeń Wielki. 

§ 8. 1.  Wójt Gminy Dobrzeń Wielki może odstąpić od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert lub 
unieważnić go bez podania przyczyny.  

2. Informację o odstąpieniu od rozstrzygnięcia konkursu lub jego unieważnieniu podaje się do publicznej 
wiadomości w sposób określony w § 7 ust. 3. 

3. Oferenci biorący udział w konkursie mają prawo, na swój pisemny wniosek złożony w terminie trzech 
dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, do uzyskania uzasadnienia na piśmie o przyczynach odrzucenia ich 
ofert. Termin na udzielenie odpowiedzi ustala się na 14 dni od dnia wpływu wniosku.
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Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 31 ustawy z 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, ze zm.)
wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego. Zapewnienie warunków do spełnienia
obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz prawa do korzystania z wychowania
przedszkolnego jest zadaniem własnym gminy.

Stosownie do art. 22 ust. 4 ustawy z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r.
poz. 2203, ze zmianami) gmina, która nie zapewnia wszystkim dzieciom, którym ma obowiązek zapewnić
możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego,
jest obowiązana przeprowadzić otwarty konkurs ofert dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych,
w których zorganizowano oddział przedszkolny, lub innych form wychowania przedszkolnego. Regulamin
otwartego konkursu ofert oraz kryteria wyboru ofert określa rada gminy w drodze uchwały, uwzględniając
konieczność zapewnienia jak najlepszych warunków realizacji wychowania przedszkolnego. Regulamin
określa w szczególności:

1) przewidywany okres, w jakim wychowankowie będą mogli korzystać z placówek wychowania
przedszkolnego, o których mowa w art. 17 ust. 1, art. 19 ust. 1 i art. 21 ust. 1, z tym że wskazane jest aby
okres ten umożliwiał wychowankowi uczęszczanie do danej placówki wychowania przedszkolnego do
czasu zakończenia przez niego korzystania z wychowania przedszkolnego;

2) miejsca, w których wychowankowie będą kontynuowali wychowanie przedszkolne, po zakończeniu
korzystania z wychowania przedszkolnego w placówkach wychowania przedszkolnego, o których mowa
w art. 17 ust. 1, art. 19 ust. 1 i art. 21 ust. 1.

W związku z faktem, że do ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli na
realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego niezbędny jest regulamin oraz
kryteria wyboru ofert, konieczne jest podjęcie przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki uchwały
w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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