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UCHWAŁA NR XXIV/          /2020 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 26 listopada 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. 2020 r., 
poz. 713) 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, 
rozchodów,wydatków i przychodów 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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Id: F8FA8C88-BE9E-4EF4-8ECD-DD1D03EBCC72. projekt Strona 1



Załącznik do Uchwały Nr XXIV/ /2020

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 26 listopada 2020 r.

Dochody bieżące

Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
758 Różne rozliczenia 11 000,00 0,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 11 000,00 0,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 11 000,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 345 000,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe 95 000,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 95 000,00 0,00
80104 Przedszkola 250 000,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 250 000,00 0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 132 000,00 0,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 45 000,00 0,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw

45 000,00 0,00

90095 Pozostała działalność 87 000,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 87 000,00 0,00

Razem 488 000,00 0,00

Przychody

§ Treść Zwiększenia Zmniejszenia

957 Nadwyżki z lat ubiegłych 431 546,00 0,00

Rozchody

§ Treść Zwiększenia Zmniejszenia
962 Pożyczki udzielone na finansowanie zadań

realizowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej 431 546,00 0,00

Wydatki bieżące

Dział Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia
700 Gospodarka mieszkaniowa 10 000,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 000,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 10 000,00 0,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 000,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 90 000,00 515,00

80101 Szkoły podstawowe 90 000,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 90 000,00 0,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90 000,00 0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 515,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 0,00 515,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 515,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 515,00 0,00

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 515,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 515,00 0,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 515,00 0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 380 000,00 0,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 380 000,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 380 000,00 0,00
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wydatki związane z realizacją zadań statutowych 380 000,00 0,00

Razem 480 515,00 515,00

Wydatki majątkowe

Dział Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia
630 Turystyka 8 000,00 0,00

63095 Pozostała działalność 8 000,00 0,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych

8 000,00 0,00

Razem 8 000,00 0,00
Rozchody

Udzielenie pożyczek długoterminowych na wykonanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej:
- przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Chróścicach - Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim - 281
634,00 zł.
- remont sali baletowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim - Stowarzyszenie Mażoretek Polskich -
149 912,00 zł.

Wydatki bieżące
70005 Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadania z zakresu gospodarki

nieruchomościami gruntowymi, w tym wymiana palnika do kotła grzejnego w budynku
komunalnym w Dobrzeniu Małym przy ul. Odrzańskiej 29, podziały nieruchomości gruntowych
na cele inwestycyjne gminy.

80101 Zwiększenie planu wydatków z tytułu zwiększenia zatrudnienia, podwyżki wynagordzeń,
wypłaty doraźnych zastępstw w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrzeniu Wielkim.

80148-85404 Przeniesienie planu z przeznaczeniem na koszty wynagrodzeń.

90002 Zwiększenie planu wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunlnymi.

Wydatki majątkowe
63095 Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w zakresie rozwoju

infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy poprzez budowę przystani wodnej na
rzece Odrze w Dobrzeniu Małym.
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Projekt 
 
z dnia  19 listopada 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XXIV/         /2020 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie udzielenia pożyczki dla Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim na 
realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 717 z późń. zm.) oraz 
art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy 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 ze środków budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2020 nieoprocentowanej pożyczki 
długoterminowej dla Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Namysłowskiej 
20 w łącznej wysokości 281 634,00 złotych (słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści 
cztery złotych 00/100) na realizację zadania pn.:”Zwiększenie dostępu mieszkańców do oferty kulturalnej 
poprzez przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Chróścicach ” w ramach operacji pn.:”Inwestycje 
w obiekty pełniące funkcje kulturalne”,  realizowanej na podstawie zawartej Umowyo przyznaniu pomocy 
Nr 00017-65170-UM0810057/19 pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury, a Samorządem Województwa 
Opolskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa 
wsi na obszarach wiejskich”. 

§ 2. Pożyczkę udziela się na okres do 31 grudnia 2021 roku. 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pożyczki, tryb i termin jej rozliczenia oraz zwrot pożyczki zostaną 
określone w umowie pożyczki. 

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki 

 
 

Roman Kołbuc 
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Projekt 
 
z dnia  19 listopada 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XXIV/        /2020 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 26 listopada 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 z późń. zm.), 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. 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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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 

majątkowex
ze sprzedaży 

majątkux
z tytułu dotacji i 

środków 
przeznaczonych na 

cele bieżące x 3)

pozostałe dochody 

bieżące 4)

2020 57 694 644,76 53 408 144,76 9 000 000,00 80 000,00 14 128 566,00 19 843 565,76 10 356 013,00 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 47 216 416,00 46 230 000,00 9 000 000,00 80 000,00 14 130 000,00 13 151 000,00 9 869 000,00 5 490 000,00 986 416,00 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, z późn. 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 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 ustawyx

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

2.1.3.3

pozostałe odsetki i 
dyskonto 

podlegające 
wyłączeniu z limitu 

spłaty zobowiązań, o 
którym mowa w art. 

243 ustawyx

wydatki o 
charakterze 

dotacyjnym na 
inwestycje i zakupy 

inwestycyjne

w tym:

2.2.1.1

2020 60 537 356,76 52 070 856,76 20 113 410,06 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 8 466 500,00 8 207 900,000,00 275 000,00

2021 47 133 200,00 45 499 000,00 20 050 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 1 634 200,00 1 634 200,000,00 0,00

2022 47 076 084,20 45 724 295,20 20 050 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 1 351 789,00 0,000,00 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 64 000,000,00 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 58 000,000,00 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 -2 842 712,00 0,00 3 526 946,00 0,00 0,00 3 520 446,00 2 842 712,00 0,00 0,00

2021 -553 258,00 0,00 618 746,00 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: BFEC2FCF-C395-4FFA-AD28-85D31B40038B. 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:

z tego:

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 0,00 684 234,00 65 488,00 0,00 0,00 0,00

2021 618 746,00 553 258,00 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 x

Kwota długu x
kwota długu, którego 

planowana spłata 
dokona się z 

wydatków x

Różnica między 
dochodami 
bieżącymi a  
wydatkami 

bieżącymi x

7.2

Różnica między 
dochodami 
bieżącymi, 

skorygowanymi o 

środki8) a wydatkami 

bieżącymi x

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

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

z tego:

w tym:

5.1.1.4

kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
pozostałych 
ustawowych 

wyłączeń z limitu 
spłaty zobowiązań x

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 618 746,00 205 819,80 0,00 1 337 288,00 4 857 734,000,00

2021 x x x x 0,00 140 331,80 0,00 704 000,00 704 000,000,00

2022 x x x x 0,00 0,00 0,00 505 704,80 505 704,800,00

2023 x x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2024 x x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

8)
Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej 

prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 0,21% 4,02% 12,60% 16,90% TAK TAK4,16%

2021 0,21% 2,16% 6,87% 11,18% TAK TAK2,31%

2022 0,43% 1,55% 3,82% 8,13% TAK TAK1,70%

2023 0,00% 0,00% 2,72% 2,72% TAK TAK0,15%

2024 0,00% 0,00% 1,39% 1,39% TAK TAK0,15%
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Wyszczególnienie

Lp 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 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

Dochody bieżące na 
programy, projekty 

lub zadania 
finansowane z 

udziałem środków, o 
których mowa w art. 

5 ust. 1 pkt 2 i 3 

ustawy x

Wydatki bieżące na 
programy, projekty 

lub zadania 
finansowane z 

udziałem środków, o 
których mowa w art. 

5 ust. 1 pkt 2 i 3 

ustawy x

2020 66 861,00 66 861,00 66 861,00 3 661 200,00 3 661 200,00 3 661 200,00 73 378,00 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 2 551 042,78 211 156,98 2 339 885,80 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 1 447 000,00 1 447 000,00 699 000,00 998 776,28 110 776,28 888 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 1 351 789,00 0,00 0,00 1 415 330,12 63 541,12 1 351 789,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 40 421,20 40 421,20 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)

Wykup papierów 
wartościowych, 

spłaty rat kredytów i 
pożyczek wraz z 

należnymi odsetkami 
i dyskontem, 
odpowiednio 

emitowanych lub 
zaciągniętych do 

równowartości kwoty 
ubytku w 

wykonanych 
dochodach jednostki 

samorządu 
terytorialnego 

będącego skutkiem 
wystąpienia 

COVID-19 x

10.10

Wydatki bieżące 
podlegające 
ustawowemu 

wyłączeniu z limitu 

spłaty zobowiązań9)

10.11

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

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

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

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
9) 

W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po  prawej stronie  nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę 
długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

*
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. 
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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 2020 o kwotę 509.275,97 zł., w tym:

· zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 509.545,97 zł., w tym:

ü dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację spraw obywatelskich, Pismo Wojewody Opolskiego

FB.I.3111.2.169.2020.AS (-)6.000,00 zł.,

ü dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, Pismo

Wojewody Opolskiego FB.I.3111.1.2.2020.AS (-)60,74 zł.,

ü dotacja celowa z przeznaczeniem na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego, Pismo Urzędu

Statystycznego OPL-WE.3050.18.2020.2 – 270,00 zł.,

ü dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Wspieraj seniora”, Pismo

Wojewody Opolskiego FB.I.3111.1.88.2020.MN – 23.213,00 zł.,

ü dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Za życiem”, Pismo Wojewody

Opolskiego FB.I.3111.2.166.2020.KA – 4.123,71 zł.,

wykonanie dochodów bieżących ponad założony plan – 488.000,00 zł.;

2) zwiększenia planu przychodów budżetowych z tytułu nadwyżki budżetowej o kwotę 431.546,00 zł.;

3) zwiększenia planu rozchodów budżetowych z tytułu udzielenia pożyczek długoterminowych na

wykonanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE:

- przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Chróścicach - Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu

Wielkim

281 634,00 zł.

- remont sali baletowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim - Stowarzyszenie Mażoretek

Polskich - 149 912,00 zł.

4) zwiększenia planu wydatków ogółem na rok 2020 o kwotę 509.545,97 zł., w tym:

· zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 525.945,97 zł., w tym:

ü realizacja spraw obywatelskich (-)6.000,00 zł.,

ü wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych (-)60,74 zł.,

ü przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego – 270,00 zł.,

ü realizację rządowego programu „Wspieraj seniora” – 23.213,00 zł.,

ü realizację rządowego programu „Za życiem” – 4.123,71 zł.,

ü zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami gruntowymi – 10.000,00 zł.,

ü wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Szkoła Podstawowa w Dobrzeniu Wielkim – 90.000,00 zł.,

ü koszty gospodarowania odpadami komunalnymi – 412.000,00 zł.,

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

wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej kąpielisko Balaton Dobrzeń Wielki (-)7.600,00 zł.,

· zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 16.400,00 zł., w tym:

ü wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej kąpielisko Balaton Dobrzeń Wielki – 7.600,00 zł.,

ü dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w zakresie rozwoju infrastruktury sportowo

- rekreacyjnej na terenie gminy poprzez budowę przystani wodnej na rzece Odrze w Dobrzeniu Małym –
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8.000,00 zł.,

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

gospodarowania odpadami komunalnymi (-)32.000,00 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 26.11.2020 r. oraz

ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Nr: 0050.1.183.2020 z dnia 05.11.2020 r., 0050.1.187.2020 z

dnia 16.11.2020 r.
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Projekt 
 
z dnia  19 listopada 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XXIV/       /2020 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Mażoretek Polskich, Rozwoju Kultury i Sportu  
z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej 

Na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w związku z art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 717 z późń. zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy 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 ze środków budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2020 nieoprocentowanej pożyczki 
długoterminowej dla Stowarzyszenia Mażoretek Polskich, Rozwoju Kultury i Sportu z siedzibą w Dobrzeniu 
Wielkim przy ul. Namysłowskiej 20 w łącznej wysokości 149 912,00 złotych (słownie: sto czterdzieści 
dziewięć tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 00/100) na realizację zadania pn.:”Umożliwienie mieszkańcom 
uczestnictwa w zajęciach kulturalnych w zakresie tańca towarzyskiego poprzez remont i modernizację sali 
tanecznej” w ramach operacji pn.:”Zatańcz z nami na Stobrawskim Szlaku”,realizowanej na podstawie zawartej 
Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00558-6935-UM0810922/19 pomiędzy Stowarzyszenia Mażoretek Polskich, 
Rozwoju Kultury i Sportu, a Samorządem Województwa Opolskiego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER” objętego Programem w zakresie: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 

§ 2. Pożyczkę udziela się na okres do 31 grudnia 2021 roku. 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pożyczki, tryb i termin jej rozliczenia oraz zwrot pożyczki zostaną 
określone w umowie pożyczki. 

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki 

 
 

Roman Kołbuc 
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Projekt 
 
z dnia  18 listopada 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XXIV/     /2020 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r.” 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19, art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), Rada Gminy 
Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Roczny program współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2021 rok”, w brzmieniu stanowiącym  
Załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 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 XXIV/     /2020 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

Roczny program współpracy 
Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2021 rok. 

Rozdział 1. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Podstawą Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 
rok 2021, zwanego dalej „Programem”, jest art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). 

§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o: 

1) „ustawie” – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), 

2) „gminie” – rozumie się przez to Gminę Dobrzeń Wielki, 

3) „Wójcie” – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Dobrzeń Wielki, 

4) „Radzie” – rozumie się przez to Radę Gminy Dobrzeń Wielki, 

5) „podmiotach programu” – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące 
działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, 

6) „dotacji” – rozumie się przez to dotacje w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), 

7) „konkursie” – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i w art. 13 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Rozdział 2. 
CELE GŁÓWNE I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 

§ 3. Głównym celem współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy jest aktywizacja społeczności lokalnej 
przez wykorzystywanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy, do realizacji zadań publicznych. 

§ 4. Celami szczegółowymi programu są: 

1) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za swoje otoczenie, wspólnotę lokalną 
oraz jej tradycje, 

2) ochrona środowiska naturalnego oraz spuścizny materialnej i duchowej przodków, 

3) wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych, 

4) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów lokalnych, 

5) upowszechnianie praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 

6) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki, 

7) aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, w tym młodzieży, 

8) obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych (w tym w wyniku wykorzystania pracy wolontariuszy), 
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9) otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie podmiotom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań 
publicznych, które będą prowadzone przez samorząd, 

10) integracja organizacji realizujących zadania publiczne, 

11) wzmacnianie potencjału organizacji oraz rozwój wolontariatu, 

12) rozwój i promocja obszarów wiejskich, 

13) wspomaganie osób wykluczonych społecznie, 

14) integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 

Rozdział 3. 
ZASADY WSPÓŁPRACY 

§ 5. Współpraca Gminy z organizacjami odbywa się na zasadach: 

1) pomocniczości – oznacza, że Gmina powierza organizacjom realizację zadań własnych, a organizacje 
zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy, 

2) suwerenności stron – oznacza, że stosunki pomiędzy Gminą a organizacjami, kształtowane będą 
z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej, 

3) partnerstwa – oznacza dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów w rozwiązywaniu 
wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów, 

4) efektywności – oznacza wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie największych efektów realizacji zadań 
publicznych, 

5) uczciwej konkurencji – oznacza wymóg udzielania tych samych informacji odnośnie wykonywanych 
działań zarówno przez podmioty publiczne jak i niepubliczne, a także obowiązek stosowania tych samych 
kryteriów przy dokonywaniu oceny tych działań i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania, 

6) jawności – oznacza, że wszystkie możliwości współpracy gminy z organizacjami są powszechnie wiadome 
i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji. 

Rozdział 4. 
ZAKRES PRZEDMIOTOWY 

§ 6. 1. Przedmiotem Programu jest realizacja części zadań publicznych o charakterze lokalnym, należących 
do zadań własnych Gminy. 

2. Współpraca władz Gminy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego obejmuje: 

1) wspólne określanie potrzeb społecznych, sposobów ich zaspokajania, 

2) wzajemne konsultowanie podejmowanych działań w sferze zadań publicznych określonych w ustawie, 

3) tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych, 

4) wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działań. 

§ 7. Podmiotami realizującymi współpracę w imieniu Gminy Dobrzeń Wielki są: 

1) Rada Gminy i jej Komisje w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej, 

2) Wójt Gminy w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radę Gminy, 

3) Zastępca Wójta oraz Kierownicy Referatów w zakresie realizacji zadań zleconych przez Wójta Gminy, 

4) pracownicy Urzędu Gminy w zakresie merytorycznym. 

§ 8. Podmiotami programu współpracy są: 

1) organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne na rzecz mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki  bez 
względu na swoją siedzibę, 

2) kościelne osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych, 

3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 
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4) pozostałe podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy. 

Rozdział 5. 
FORMY  WSPÓŁPRACY 

§ 9. Współpraca Gminy Dobrzeń Wielki z podmiotami Programu może mieć charakter pozafinansowy 
i finansowy. 

1. Pozafinansowe formy współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy to: 

1) udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym 
w art. 3 ust. 3 ustawy, współpracującym z gminą, w celu pozyskania środków z innych źródeł, 

2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności współdziałania w celu 
zharmonizowania tych kierunków, 

3) promowanie osiągnięć i działalności organizacji pozarządowych, prowadzonych na rzecz mieszkańców 
oraz informowanie o realizowanych przez nie projektach, 

4) konsultowanie z podmiotami Programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów 
normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów, 

5) włączanie podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do działań programowych 
samorządu, 

6) użyczanie, wynajmowanie lub udostępnianie pomieszczeń, będących własnością gminy na działalność 
organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne, 

7) pomoc w nawiązaniu kontaktów z partnerami o podobnym profilu działania w gminach partnerskich, 

8) pomoc organizacyjna – udzielanie opinii, zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej, na zasadach 
określonych w ustawie. 

2. Współpraca o charakterze finansowym, polegająca na zlecaniu realizacji zadań określonych w ustawie, 
może odbywać się w formach: 

1) powierzania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, 

2) wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

Rozdział 6. 
PRIORYTETOWE  ZADANIA  PUBLICZNE 

§ 10. 1. Realizacja zadań publicznych przez Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 
i wsparcie zadań przez nie realizowanych może nastąpić w formach przewidzianych w ustawie lub odrębnych 
przepisach w formie dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań. 

2. Priorytetowe zadania programu w 2021 r. obejmują: 

1) pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans 
tych rodzin i osób:  

a) świadczenie usług opiekuńczych w miejscach zamieszkania – osobom starszym, samotnym, chorym, 
niepełnosprawnym 

b) rehabilitację leczniczą i społeczną 

c) usprawnianie do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez udostępnianie sprzętu rehabilitacyjnego 
i służącego do pielęgnacji 

d) wspieranie integracji społecznej osób bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 
organizowanie pomocy, prowadzenie poradnictwa dla tych rodzin i zapewnienie kontaktów z otoczeniem 

e) organizowanie różnorodnych form edukacji społecznej dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych 

f) pomoc skierowaną do osób starszych, schorowanych w zakresie dobrego funkcjonowania w życiu 
codziennym 

g) wspieranie rodziny jako podstawowej komórki społecznej 
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2) naukę, edukację, oświatę i wychowanie: 

a) rozwój opieki żłobkowej i przedszkolnej 

b) organizację zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

c) prowadzenie zajęć i realizację programów o charakterze profilaktyki alkoholowej i narkomanii 

d) rozwój szkolnictwa zawodowego 

e) promowanie i wspieranie działań zwiększających edukację obywatelską 

3) ochronę i promocję zdrowia: 

a) promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych 

b) realizację zadań wynikających z Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2021 r. 

4) kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji: 

a) organizowanie imprez kulturalnych 

b) upowszechnianie i popularyzacja lokalnej twórczości oraz walorów gminy 

c) wspieranie działań promujących gminę 

d) wydawanie materiałów promocyjnych (mapy, foldery, albumy, widokówki, itp.) 

5) działalność w zakresie ochrony wielokulturowości: 

a) realizacja i wspieranie działań mających na celu ochronę, podtrzymanie i rozwój tożsamości kulturowej 
mniejszości narodowych, etnicznych czy śląskiej tradycji regionalnej 

b) integracja wszystkich mieszkańców, bez względu na opcje narodowe czy etniczne 

6) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 

a) zapewnienie uczestnictwa klubom sportowym Gminy Dobrzeń Wielki w rozgrywkach sportowych 

b) upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, poprzez prowadzenie zajęć w różnych 
dyscyplinach sportu 

c) wspieranie imprez sportowo-rekreacyjnych 

7) działania na rzecz osób niepełnosprawnych 

a) wspieranie imprez integracyjnych organizowanych dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Dobrzeń 
Wielki 

8) inicjatywy w obszarze rozwoju i odnowy wsi 

a) wspieranie działań odnowy wsi oraz promocję wsi i społeczności wiejskiej 

b) budowanie społeczeństwa informacyjnego 

c) wspieranie działań w zakresie cyfryzacji usług publicznych 

d) współpracę z innymi partnerami samorządowymi w kraju i za granicą w zakresie wymiany doświadczeń 

9) promocję i organizację wolontariatu 

10) aktywizację społeczną seniorów: 

a) wspieranie działalności i aktywności seniorów 

b) poprawę jakości życia oraz integrację środowiska seniorów. 

§ 11. Na wniosek podmiotu Programu, Rada Gminy może rozszerzyć listę zadań realizowanych w 2021 r. 
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Rozdział 7. 
OKRES REALIZACJI PROGRAMU 

§ 12. Gmina Dobrzeń Wielki realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami na podstawie 
Rocznego programu współpracy i działania te obejmują rok kalendarzowy 2021. 

Rozdział 8. 
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU 

§ 13. 1. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, mogą z własnej 
inicjatywy złożyć gminie ofertę realizacji zadań publicznych. 

2. Jeśli dane zadanie można realizować efektywniej, powierzenie może nastąpić w innym trybie niż 
udzielenie dotacji w drodze otwartego konkursu ofert, w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w 
trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych. 

3. Zadanie publiczne może być realizowane w formie inicjatywy lokalnej, zgodnie z zasadami 
wynikającymi z ustawy. 

4. Organy Gminy Dobrzeń Wielki będą pomagać podmiotom prowadzącym działalność pożytku 
publicznego w pozyskiwaniu środków z innych niż budżet Gminy źródeł finansowania. 

5. Pomoc Gminy w powyższym zakresie obejmować będzie w miarę posiadanych możliwości: 

1) opiniowanie wniosków o dotacje ze źródeł  zewnętrznych, 

2) promowanie ciekawych programów umożliwiających uzyskanie środków ze źródeł zewnętrznych. 

6. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, przygotowujące wnioski do Funduszy 
Europejskich, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z budżetu gminy wymaganego wkładu własnego. 

§ 14. Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego mogą /nieodpłatnie/ umieszczać 
w Informatorze Gminy Dobrzeń Wielki i Biuletynie Informacji Publicznej informacje oraz ogłoszenia 
dotyczące bieżącej działalności tych organizacji. 

§ 15. 1. Udział podmiotów programu w wykonaniu zadań publicznych realizowanych przez Gminę 
zapewnia się poprzez zlecanie realizacji tych zadań tym podmiotom, których działalność statutowa jest zgodna 
z dziedziną zlecanego zadania. 

2. Zlecanie realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji następuje 
poprzez: 

1) powierzenie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, 

2) wsparcie takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. 

3. Dotacje, o których mowa w ust. 2 nie mogą być wykorzystane na : 

1) remonty budynków, 

2) zadania i zakupy inwestycyjne, 

3) zakupy gruntów, 

4) działalność gospodarczą, 

5) pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów, 

6) działalność polityczną. 

§ 16. 1. Zlecanie zadań, o których mowa w § 10 ust. 2 następuje, w trybie otwartego konkursu ofert, chyba 
że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania. 

2. Konkurs i zasady jego przeprowadzenia dla określonego zadania ogłasza Wójt Gminy nie wcześniej niż 
po przedstawieniu projektu budżetu gminy na dany rok. 

3. Ogłoszenie konkursu musi wyprzedzać jego rozstrzygnięcie o co najmniej 21 dni. 

§ 17. Powierzenie realizacji zadania, o którym mowa w § 9 ust. 2, może nastąpić  także na podstawie 
odrębnych przepisów przewidujących inny tryb zlecania niż otwarty konkurs ofert. 
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Rozdział 9. 
WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU 

§ 18. Na realizację programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 planuje się przeznaczyć środki finansowe 
w wysokości 555 000,00 zł (w tym: 100 000,00 zł – Pielęgnacja osób starszych, chorych i niepełnosprawnych 
w domu; 50 000,00 zł – Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza; 405 000,00 zł – sport, 
w tym organizacje pożytku publicznego – 15.000,00 zł).  

Rozdział 10. 
SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU 

§ 19. Miernikami efektywności realizacji Programu w danym roku będą informacje dotyczące 
w szczególności: 

1) liczby organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności, 

2) liczby osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy), 

3) liczby osób, które były adresatami różnych działań publicznych, 

4) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację tych zadań, 

5) łącznej wielkości środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację 
zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gminy, 

6) liczby projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę, konsultowanych przez organizacje 
pozarządowe oraz podmioty wymienione w § 8. 

Rozdział 11. 
INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI 

§ 20. 1. Roczny program współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami został opracowany po 
konsultacjach przeprowadzonych w sposób określony w uchwale Nr VII/58/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki 
z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku 
publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego 
Gminy Dobrzeń Wielki w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. 
Opolskiego z 2011 r., Nr 61, poz. 788). 

2. W celu uzyskania uwag i propozycji od organizacji, projekt Programu został zamieszczony na stronie 
internetowej gminy www.dobrzenwielki.pl   oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, a także przesłany pocztą 
elektroniczną, przedstawicielom jednostek pożytku publicznego i organizacjom pozarządowym, działającym na 
terenie Gminy Dobrzeń Wielki. 

Rozdział 12. 
TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO 

OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT 

§ 21. 1. Komisje konkursowe powoływane są przez Wójta Gminy celem opiniowania ofert złożonych 
w otwartych konkursach. 

2. Do członków komisji konkursowych, biorących udział w opiniowaniu ofert, stosuje się przepisy ustawy 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), dotyczące wyłączenia 
pracownika. 

3. W pracach komisji mogą brać udział z głosem doradczym także inne osoby, posiadające doświadczenie 
w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu. 

4. Komisja konkursowa rozpatruje  oferty w terminie podanym w ogłoszeniu konkursowym. 

5. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji. 

6. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. 

7. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co 
najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego. 
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8. Rozstrzygnięcie Komisji nie jest wiążące dla Wójta Gminy Dobrzeń Wielki. 

9. Za uczestnictwo w pracach Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu kosztów 
podróży. 

Rozdział 13. 
UWAGI  KOŃCOWE 

§ 22. Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania Programu współpracy Gminy Dobrzeń 
Wielki z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, podmioty te mogą zgłaszać Radzie 
Gminy za pośrednictwem Inspektora Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. 

§ 23. W Biuletynie Informacji Publicznej dostępna jest baza danych organizacji i podmiotów działających 
w sferze zadań pożytku publicznego oraz stowarzyszeń działających na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.
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Projekt 
 
z dnia  18 listopada 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XXIV/      /2020 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U z 2020 r. poz.1439), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Opolu, Rada Gminy Dobrzeń Wielki  uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki ” 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

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

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązująca uchwała Nr II/14/2014 Rady 
Gminy Dobrzeń Wielki   z dnia 11 grudzień  2014 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Dobrzeń Wielki . 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki 

 
 

Roman Kołbuc 
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Załącznik do uchwały Nr XXIV/      /2020 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

Regulamin utrzymania czystości  i porządku na terenie gminy Dobrzeń Wielki 

Rozdział 1. 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

z uwzględnieniem wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku oraz należytego stanu 
sanitarno-higienicznego na terenie nieruchomości poprzez: 

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych, z wyłączeniem: 

a) pojemników na papier i tekturę; 

b) pojemników na szkło; 

c) pojemników na metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe; 

d) pojemników na popiół, co nie dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi. 

2) prowadzenie selektywnego zbierania następujących strumieni odpadów: 

a) papier i tektura, 

b) szkło, 

c) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, 

d) popiół, 

e) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone, 

f) odpadów niebezpiecznych 

g) chemikalia, przeterminowane leki 

h) zużyte baterie i akumulatory, 

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

j) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

k) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

l) zużyte opony, 

ł) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym (igły 
i strzykawki); 

3) przekazywanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie i odpadów komunalnych pozostałych  po 
segregacji podmiotowi uprawnionemu do odbioru; 

4) selektywne zbieranie odpadów innych niż komunalne, powstających na terenie nieruchomości w wyniku 
prowadzenia działalności gospodarczej  i postępowanie z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi 
w przepisach powszechnie obowiązującego prawa; 

5) systematyczne opróżnianie zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych w celu niedopuszczania do 
przepełniania się zbiorników; 

6) systematyczne i niezwłoczne porządkowanie terenu nieruchomości, utwardzonych części terenu oraz 
chodników położonych wzdłuż nieruchomości w szczególności z zalegającego błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń; 
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7) zabezpieczenie nieruchomości przed wydostawaniem się na tereny przyległe odpadów oraz innych 
substancji ciekłych i stałych; 

8) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, 
powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków; 

9) właścicieli zobowiązuje się do utrzymania w odpowiednim stanie sanitarno-porządkowym znajdujących się 
na terenie nieruchomości lub posesji placów zabaw i piaskownic dla dzieci oraz ich zabezpieczenie przed 
dostępem psów, kotów oraz innych zwierząt, a także do wymiany w nich piasku z częstotliwością 
uniemożliwiającą zanieczyszczenie zagrażające zakażeniami, chorobami bakteryjnymi, pasożytniczymi 
i zakaźnymi chorobami odzwierzęcymi minimum jeden raz do roku, po sezonie zimowym. 

§ 2. 1. Obowiązek o którym mowa w przepisie §1 pkt 6 powinien  być niezwłocznie realizowany poprzez 
odgarnięcie zanieczyszczeń  w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie 
działań ograniczających śliskość chodnika. Materiały (np. piasek) użyte do tych celów należy usunąć 
niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania. 

2. Przez niezwłoczne usunięcie należy rozumieć uprzątnięcie w dniu powstania zanieczyszczeń, a w 
szczególności zalegającego   błota, śniegu, lodu. 

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty użytku publicznego, mają 
obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach pojemników na odpady oraz ich opróżniania 
z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu. 

2. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani do wyposażenia nieruchomości 
związanych z jej prowadzeniem w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych w tym do ustawienia 
pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę odpadów. 

3. Właściciele nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, mają obowiązek zapewnienia 
wystarczającej ilości pojemników do gromadzenia odpadów. 

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na nieruchomościach pod 
warunkiem stosowania środków ulegających biodegradacji. 

2. Powstające ścieki należy odprowadzać do kanalizacji sanitarnej lub gromadzić w sposób umożliwiający 
ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

3. Ścieki, o których mowa w ust. 2 nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub 
do ziemi, ani powodować uciążliwości dla innych osób korzystających z danej nieruchomości lub 
nieruchomości sąsiedniej. 

4. Dopuszcza się prowadzenie napraw doraźnych i regulacji samochodów, na terenie nieruchomości tylko 
za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, 
a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. 

5. Zabrania się mycia i napraw pojazdów w miejscach publicznych i wokół zbiorników wodnych . 

§ 5. Zabrania się: 

1) umieszczania w pojemnikach na odpady komunalne odpadów niebędących odpadami komunalnymi , a w 
szczególności śniegu, lodu, gorącego popiołu, gruzu, substancji toksycznych i wybuchowych, odpadów 
przemysłowych, medycznych i weterynaryjnych, oraz innych odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów 
elektrycznych i elektronicznych, a także baterii i akumulatorów; 

2) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt; 

3) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu; 

4) zgarniania na jezdnię śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika; 

5) wykorzystywania nieczynnych studni kopalnych do gromadzenia odpadów i nieczystości ciekłych. 
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Rozdział 2. 
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych 

§ 6. 1. Odpady komunalne, muszą być gromadzone w pojemnikach/workach odpowiadających 
wymaganiom określonym w niniejszej uchwale, natomiast nieczystości płynne, powstające na terenie 
nieruchomości, winny być odprowadzane do sieci kanalizacyjnej, przydomowych oczyszczalni, bądź do 
szczelnych zbiorników bezodpływowych, odpowiadających wymaganiom wynikającym z odrębnych 
przepisów. 

2. Z zastrzeżeniem przepisu § 1 pkt 1, właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość 
w pojemniki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości. 

3. Pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych należące do władającego nieruchomością 
powinny być szczelne i trwałe, dodatkowo zamykane i przystosowane do mechanicznego załadunku 
i wyładunku przez podmiot uprawniony. 

4. Liczba pojemników powinna gwarantować ciągłość zbierania odpadów powstających na terenie 
nieruchomości. 

§ 7. l. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów to: 

1) kosze uliczne o pojemności od 20 do 50 l; 

2) pojemniki na odpady komunalne pozostałe po segregacji o pojemności : 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, 
2500 l, 5000 l, 7000 l; 

3) pojemniki na odpady komunalne segregowane o pojemności 60 l, 110 l, 120 l, 240 l, 360 l, 1100 l; 

4) pojemniki/worki na bioodpady o pojemności : 120 l,  240 l, 1100 l; 

5) przydomowe kompostowniki  na bioodpady; 

6) kontenery ustawione w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na odpady tj. 
zużyte baterie i akumulatory, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i remontowe, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, zużyte opony. 

2. W zależności od rodzaju odpadu będą stosowane odpowiednio pojemniki o następującej kolorystyce: 

1) papier i tektura - pojemnik w kolorze niebieskim, 

2) szkło - pojemnik w kolorze zielonym, 

3) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - pojemnik w kolorze żółtym, 

4) popiół - pojemnik w kolorze szarym, 

5) odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone – pojemnik  w kolorze brązowym. 

§ 8. Odpady komunalne pozostałe po  segregacji, należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej 
pojemności, uwzględniającej następujące normy: 

1) ustala się minimalny wskaźnik nagromadzenia odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstwa 
domowego przypadający na jednego mieszkańca w ilości 30 litrów/2tyg.; 

2) rodzina 1-3-osobowa zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w pojemnik o pojemności co najmniej 
120 1; 

3) rodzina 4-6-osobowa zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w pojemnik o pojemności co najmniej 
240 1; 

4) rodziny liczniejsze mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki zapewniające pokrycie 
zapotrzebowania według norm, oraz częstotliwości  opróżniania pojemników. 

5) zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby 
mieszkańców i cyklu wywozu, biorąc pod uwagę normatywy; 
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6) podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz podmioty prowadzące działalność inną niż 
gospodarczą ,w tym kulturalną i oświatowa zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych 
indywidualnych potrzeb, dostosowując pojemność pojemników do norm: 

a) dla szkół i przedszkoli - 3 l na każdego ucznia, dziecko i pracownika, 

b) dla lokali handlowych - 5 l na każde 1 m 2 powierzchni całkowitej, lecz nie mniej niż jeden pojemnik 
120 l na każdy lokal, 

c) dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, lecz nie mniej niż jeden pojemnik 
120 l na każdy lokal, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, 

d) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i przemysłowych - 12 l na osobę, lecz nie mniej niż jeden 
pojemnik 120 l na każdy lokal, w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych. 

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek prowadzenia w opisanym niżej zakresie selektywnego 
zbierania i przekazywania do odbioru następujących strumieni odpadów komunalnych: 

1) odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone - mogą być kompostowane 
w przydomowych kompostowniach lub zbierane do pojemników w odpowiednim kolorze; 

2) odpady tj. papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i popiół - zbierane do 
pojemników w odpowiednim kolorze; 

3) zużyte baterie  - zbierane w ustawionych pojemnikach w placówkach oświatowych i obiektach 
użyteczności publicznej lub dostarczane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK); 

4) zużyte akumulatory są dostarczane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK); 

5) przeterminowane leki  - zbierane w specjalistycznych pojemnikach ustawionych w aptekach 
ogólnodostępnej, i w ośrodkach zdrowia; 

6) opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych  są dostarczane do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych  (PSZOK); 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - zbierany w punktach sprzedaży posiadających numer rejestrowy  
(na zasadzie wymiany nowy sprzęt na oddawany) lub dostarczany do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK); 

8) odpady budowlane i rozbiórkowe są: 

a) dostarczane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), 

b) odbierane na indywidualne zgłoszenie; 

9) odpady wielkogabarytowe  - wystawiane przed posesję zgodnie z harmonogramem w ramach tzw. 
„wystawki” lub dostarczane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK); 

10) zużyte opony dostarczone są do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). 

§ 10. Zasady rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia 
nieczystości płynnych: 

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy 
§ 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, póz. 
690 z późn. zm.); 

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady zmieszane oraz wyselekcjonowane należy ustawiać 
w miejscu wyodrębnionym, utwardzonym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez 
konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy 
wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren 
nieruchomości; 

3) miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w czystości. 
Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników ponosi właściciel nieruchomości. W/w 
przepisy stosuje się odpowiednio do ustawienia pojemników na odpady przy drogach publicznych 
i przystankach komunikacji zbiorowej; 
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4) pojemniki na odpady ustawione przy drogach publicznych, przystankach autobusowych, parkingach oraz 
innych terenach użytku publicznego powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

a) powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający bezpieczne i wygodne korzystanie z nich przez 
wszystkich użytkowników w/w terenów, 

b) powinny być ustawione w miejscach nie powodujących zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych oraz 
umożliwiających ich stałe opróżnianie przez podmiot uprawniony, 

c) powinny być rozmieszczone w odpowiedniej ilości, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu 
pieszych i przebywania znacznej ilości osób, 

d) powinny być zabezpieczone przed wysypywaniem się zgromadzonych w nich odpadów; 

5) szczelne zbiorniki bezodpływowe nieczystości ciekłych lub oczyszczalnie przydomowe muszą być 
zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego 
w celu ich opróżnienia. 

Rozdział 3. 
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 11. l. Z terenu nieruchomości odpady powinny być zbierane i usuwane systematycznie. 

2. Częstotliwość pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych ustala się: 

1) odpady komunalne pozostałe po segregacji odbierane są nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu  
w zabudowie jednorodzinnej, natomiast w zabudowie wielolokalowej jeden raz w tygodniu ; 

2) odpady obejmujące tworzywa sztuczne, papier i tektura, metal, opakowania wielomateriałowe odbierane są 
nie rzadziej niż  jeden raz w miesiącu w zabudowie jednorodzinnej, natomiast w zabudowie wielolokalowej 
jeden raz na dwa tygodnie; 

3) odpady obejmujące szkło odbierane są nie rzadziej niż  jeden raz na dwa miesiące w zabudowie 
jednorodzinnej i wielolokalowej, 

4) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji 
i odpady zielone odbierane są odbierane nie rzadziej niż: 

a) w zabudowie jednorodzinnej, w okresie od miesiąca kwietnia do miesiąca października  dwa razy 
w miesiącu,  a od miesiąca listopada do miesiąca marca  jeden raz w miesiącu, 

b) w zabudowie wielolokalowej, w okresie od miesiąca  kwietnia do miesiąca października  jeden raz 
w tygodniu, a od miesiąca listopada do miesiąca marca jeden raz na dwa tygodnie. 

5) popiół odbierany jest w cyklu dwutygodniowym, w okresie od września do maja; 

6) nieczystości ciekłe powinny być usuwane w taki sposób, żeby nie dopuszczać do przepełniania zbiorników 
do gromadzenia i nie dopuszczać do wylewania na teren nieruchomości. 

§ 12. 1. Ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku 
publicznego: 

1) zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia pojemników do gromadzenia 
odpadów i wysypywania się ich na teren nieruchomości powodując zanieczyszczenia środowiska oraz 
utrzymywać pojemniki na odpady w czystości a w razie potrzeby przeprowadzać ich dezynfekcję; 

2) Opróżnianie z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych powinno być zgodne  z ich 
instrukcją eksploatacyjną. 

3) W przypadku zanieczyszczenia drogi publicznej, nieruchomości własnej lub nieruchomości innych osób 
należy niezwłocznie  usunąć zanieczyszczenia. 

§ 13. Sposób pozbywania się odpadów: 

1) odpady komunalne są odbierane od właścicieli nieruchomości zgodnie z harmonogramem odbioru 
odpadów komunalnych; 
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2) właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić pojemniki wypełnione odpadami zgodnie 
z harmonogramem na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; 

3) odpady wielkogabarytowe muszą być wystawione na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren 
nieruchomości zgodnie z terminami przewidzianymi harmonogramem odbioru odpadów komunalnych; 

4) odpady budowlane i rozbiórkowe muszą być złożone w kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd 
pojazdu podmiotu uprawnionego oraz nieutrudniającym korzystania z nieruchomości; 

5) właściciele kompostowników odpadów roślinnych są zobowiązani do systematycznego 
zagospodarowywania odpadów, aby nie powodować zanieczyszczenia ziemi, wód podziemnych 
i powierzchniowych. 

§ 14. 1. Wywóz odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych winien odbywać się specjalnie do tego 
przeznaczonymi pojazdami. 

2. Stałe odpady komunalne powinny być składowane na składowisku odpadów. 

3. Nieczystości ciekłe winny być wywożone przez przedsiębiorców posiadających zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych. 

§ 15. Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami realizowane są poprzez: 

1) ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych 

2) zwiększenie udziału odzysku w szczególności recyklingu w odniesieniu do  tworzyw sztucznych 

papieru i tektura, szkło jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymogami ochrony środowiska; 

3) zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniach 

odpadów komunalnych; 

4) wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowiska odpadów . 

5) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez 

składowanie; 

6) zmniejszenie masy składowanych odpadów; 

7) gromadzenie i wykorzystanie przez właścicieli  nieruchomości powstałych na ich terenie odpadów 

ulegających biodegradacji poprzez ich kompostowanie w przydomowych kompostowniach w zabudowie 

jednorodzinnej i na terenach wiejskich. 

Rozdział 5. 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem 

i uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

§ 16. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa 
i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed 
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 17. l. Do obowiązków właścicieli psów należy: 

1) sprawowanie właściwej opieki nad zwierzętami, w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, oraz 
w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się poza teren ogrodzony; 

2) wyprowadzanie psa w kagańcu i na smyczy; 

3) systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego 
prawa; 

4) uzyskanie zezwolenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną 
zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

2. W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych do obowiązków właścicieli należy: 

1) stały i skuteczny dozór; 
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2) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych 
dla zwierząt, postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów-
przewodników; 

3) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci; 

4) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach mało uczęszczanych dla 
ludzi, jeśli osoba nadzorująca ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad ich zachowaniem. 
Nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne; 

5) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psa ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce 
w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa 
i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem; 

6) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe 
w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, 
jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych. 

§ 18. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe winny: 

1) wykazywać szczególną dbałość oto, aby nie zakłócały one w sposób ciągły i uciążliwy spokoju 
mieszkańców przez uciążliwą emisję nieczystości, hałasów i odorów oraz ich utrzymanie nie naruszało 
przepisów higieniczno-sanitarnych powszechnie obowiązujących; 

2) dbać o stan zdrowia zwierząt i zapewnić im odpowiednią opiekę weterynaryjną, zapobiegając w ten sposób 
rozprzestrzenianiu się chorób; 

3) należycie zabezpieczyć psa trzymanego na terenie nieruchomości przed wydostawaniem się poza nią oraz 
oznaczyć nieruchomość tabliczką informacyjną z napisem 

§ 19. 1. Obowiązek usuwania padłych zwierząt domowych spoczywa na właścicielu zwierzęcia. 

2. Wykonanie tego obowiązku polega na przekazaniu ich przedsiębiorcom świadczącym usługi odbioru 
i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i posiadających stosowne zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami 
weterynaryjnymi. 

Rozdział 6. 
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 

wyłączonych z produkcji rolniczej 

§ 20. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest dopuszczone na terenach wyznaczonych 
w miejscowych planach zagospodarowania z zachowaniem następujących warunków: 

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

2) ograniczenia wszelkiej uciążliwości hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem do obszaru 
nieruchomości, na której jest prowadzona; 

3) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych. 

4) stosowanie nawozów naturalnych oraz gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie 

gospodarstwa rolnego zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa; 

§ 21. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany zapewnić: 

1) usytuowanie budowli rolniczych uciążliwych dla otoczenia, w szczególności z uwagi na zapylenie, 
zapachy, wydzielanie się substancji toksycznych, 

2) gromadzenie i usuwanie odpadów i nieczystości powstających w związku z prowadzoną hodowlą w sposób 
zabezpieczający środowisko przed skażeniem (wody, gleby, powietrza). 

§ 22. Padłe zwierzęta należy przekazywać jednostkom zajmującym się usuwaniem, transportem 
i unieszkodliwianiem, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Rozdział 7. 
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

§ 23. l. Właściciele, zarządcy, użytkownicy nieruchomości zobowiązani są, w razie potrzeby, do 
przeprowadzenia deratyzacji w obrębie nieruchomości. 

2. Ustala się następujące terminy przeprowadzenia deratyzacji – marzec (akcja wiosenna) i październik 
(akcja jesienna) każdego roku. 

3. W uzasadnionych przypadkach zabiegi deratyzacji należy przeprowadzić w innych terminach. 

4. Deratyzację przeprowadza się na terenie całej Gminy. 

Rozdział 8. 
Postanowienia końcowe 

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

§ 25. Uchyla się  uchwałę Nr II/14/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 grudnia 2014 roku 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki 
(Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2014 r. poz. 2767). 

§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.
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Projekt 
 
z dnia  18 listopada 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XXIV/    / 2020 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobrzeń Wielki i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn.: Dz.  U.  z 2020 r.  poz.  713)  oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r. poz. 1439)  po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobrzeń Wielki i zagospodarowaniu tych 
odpadów, w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

§ 2. § 2. 1. Na terenie Gminy Dobrzeń Wielki obowiązuje system selektywnego gromadzenia odpadów 
komunalnych w pojemnikach lub workach, posiadających oznaczenie kolorystyczne w zależności od rodzaju 
gromadzonych odpadów, obejmujący następujące frakcje: 

1) papier i tektura; 

2) szkło; 

3) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe; 

4) popiół; 

5) odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone. 

2. Odpady powstałe na nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie 
utrzymania czystości i porządku w Gminie Dobrzeń Wielki, będą traktowane jako odpady gromadzone 
w sposób nieselektywny. 

3. Gmina Dobrzeń Wielki wyposaża nieruchomości w pojemniki  służące do zbierania odpadów 
komunalnych w następującym zakresie: 

1) na papier i tekturę; 

2) na szkło; 

3) na metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe; 

4) na popiół, co nie dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi. 

4. Właściciele nieruchomości wyposażają nieruchomości w pojemniki: 

1) na odpady zmieszane; 

2) na bioodpady; 

3) na popiół, co dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi. 
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§ 3. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości 
i terenów użytku publicznego: 

1) odpady komunalne pozostałe po segregacji  nie rzadziej niż: 

a) w zabudowie jednorodzinnej  -  raz na dwa tygodnie, 

b) w zabudowie wielolokalowej –  jeden raz w tygodniu, 

c) na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne sezonowo, 
okazjonalnie – w okresach, w których faktycznie powstają odpady, jeden raz w miesiąc 

d) z koszy ulicznych – jeden raz w tygodniu; 

2) odpady ulegające biodegradacji nie rzadziej niż: 

a) w zabudowie jednorodzinnej  - w okresie od kwietnia do października  dwa razy w miesiącu, od 
listopada do marca jeden raz w miesiącu 

b) w zabudowie wielolokalowej – w okresie od kwietnia do października    jeden raz w tygodniu , od 
listopada do marca  jeden raz na dwa tygodnie 

3) odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny (szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, 
metal, opakowania wielomateriałowe ,odpady ulegające biodegradacji) nie rzadziej niż: 

a) tworzywa sztuczne , papier i tektura, metal, opakowania wielomateriałowe w zabudowie jednorodzinnej 
–   jeden raz w miesiącu 

b) tworzywa sztuczne , papier i tektura , metal , opakowania wielomateriałowe w zabudowie 
wielolokalowej  jeden raz na dwa tygodnie 

c) szkło w zabudowie jednorodzinnej –  jeden  raz na dwa miesiące . 

d) szkło w zabudowie wielolokalowej –  jeden raz na dwa miesiące . 

e) na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne sezonowo, 
okazjonalnie – w okresach, w których faktycznie powstają odpady, jeden raz w miesiącu; 

4) popiół -  odbierany jest dwa razy w miesiącu , w okresie od września do maja; 

5) odpady wielkogabarytowe - jeden raz na rok, w ramach zbiórki organizowanej przez Gminę Dobrzeń 
Wielki, której termin zostanie podany do publicznej wiadomości; 

6) niezależnie od ustaleń  pkt 3: 

a) odpady w postaci zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego mogą być oddawane do placówek 
handlowych przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju zgodnie z przepisami powszechnie 
obowiązującego prawa oraz do  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 

b) odpady w postaci zużytych baterii przenośnych i akumulatorów przenośnych mogą być składowane do 
pojemników w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 

c) odpady w postaci przeterminowanych leków mogą być oddawane do odpowiednio oznaczonych 
pojemników zlokalizowanych w aptekach i punkcie opieki zdrowotnej. 

§ 4. W Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych(PSZOK) odbywać się będzie 
odbiór odpadów komunalnych, pochodzących od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy 
Dobrzeń Wielki, gromadzonych w sposób selektywny, obejmujący następujące frakcje: 

1) papier i tektura; 

2) tworzywa sztuczne; 

3) szkło; 

4) metale; 

5) opakowania wielomateriałowe; 

6) odpady ulegające biodegradacji; 
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7) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

8) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny; 

9) zużyte baterie przenośne i akumulatory przenośne; 

10) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

11) odpadów niebezpiecznych 

12) chemikalia , przeterminowane leki; 

13) tekstylia i odzież; 

14) zużyte opony; 

15) odpady zielone; 

16) popiół. 

17) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym        ( 
igły, strzykawki) 

§ 5. Do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki mogą przekazywać odpady budowlane i rozbiórkowe, 
pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę, ani 
zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania zamiaru budowy lub wykonania robót. 

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości z terenu Gminy Dobrzeń Wielki mają zapewnioną możliwość 
samodzielnego dostarczania odpadów komunalnych określonych w § 4 zebranych w sposób selektywny do 
Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

§ 7. Uchyla się  uchwałę Nr II/15/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobrzeń Wielki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
(Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2014 r. poz. 2768). 

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

§ 9. 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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Projekt 
 
z dnia  19 listopada 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XXIV/ .......... /2020 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Dobrzeń Wielki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. 
poz. 713, zm. poz. 1378) oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019r., poz. 1461) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się ogłosić tekst jednolity Uchwały Nr XXXIV/276/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki 
z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie Statutu Gminy Dobrzeń Wielki (Dz. Urz. Województwa Opolskiego 
z 2017r. poz. 1907, zm. poz. 2278; z 2018r. poz. 3405 i z 2019r. poz.160). 

2. Ogłoszenie tekstu jednolitego, o którym mowa w ust. 1,  nastąpi w formie Obwieszczenia Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 2 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki 

 
 

Roman Kołbuc 
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