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1 Wstęp 

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, wójt co roku 

do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje 

podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, 

programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. 

Niniejszy Raport o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2021 (dalej Raport) został 

sporządzony w zakresie uwzględniającym podstawowe zadania własne Gminy określone  

w ustawie o samorządzie gminnym i ustawach szczególnych oraz zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej, których obowiązek wykonania przez Gminę wynika z ustaw. 

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki wykonuje zadania Gminy przy pomocy Urzędu Gminy, jednostek 

gminnych (szkoły, przedszkola, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej) oraz Spółki PROWOD, której powierzono istotne zadania Gminy,  

w szczególności w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania  

i oczyszczania ścieków komunalnych, gospodarki odpadami, utrzymania czystości  

i porządku oraz zieleni gminnej, jak również część zadań w obszarze gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy. Do sporządzenia niniejszego raportu wykorzystano dane 

za rok 2021, pochodzące z zasobów w/w podmiotów. 

2 Informacje ogólne 

Gmina Dobrzeń Wielki jest gminą wiejską, położoną w granicach administracyjnych powiatu 

opolskiego i województwa opolskiego, zajmującą powierzchnię 63,37 km2. W skład Gminy 

wchodzą 4 wsie: Chróścice, Dobrzeń Mały, Dobrzeń Wielki i Kup, będące jednocześnie 

jednostkami pomocniczymi w formie sołectw. Siedzibą Gminy jest Dobrzeń Wielki.  

 Struktura ludności 2.1

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w Gminie zamieszkiwało 9084 osób 

zameldowanych na pobyt stały, z tego: 

- w Dobrzeniu Wielkim  4540 osób 

- w Chróścicach    2685 osób 

- w Kup    1120 osób 

- w Dobrzeniu Małym     739 osób 

 

Zameldowani w gminie 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

na stałe 9136 9150 9084 

czasowo 325 296 271 

Razem 9461 9446 9355 
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Zameldowani 
na pobyt stały 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

wiek mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety 

0-2 lata 157 130 170 143 107 92 

3 lata 37 56 59 43 51 58 

4-5 lat 87 103 95 107 110 85 

6 lat 52 48 37 53 42 60 

7-15 lat 406 382 420 387 430 412 

16-17 lat 76 70 75 71 86 79 

18 lat 37 35 35 36 35 39 

19-25 lat 404 416 387 401 362 371 

26-40 lat 937 1012 908 984 857 906 

41-60 lat 1434 1492 1453 1486 1426 1501 

61-65 lat 266 244 285 307 331 323 

66-80 lat 360 494 341 457 367 483 

powyżej 80 lat 133 268 136 274 160 311 

  4386 4750 4401 4749 4364 4720 

  9136   9150   9084 

 

3 Gospodarka finansowa i mienie Gminy 

  Stan finansów Gminy 3.1

Budżet gminy Dobrzeń Wielki na rok 2021 został uchwalony Uchwałą nr XXVII/195/2021 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 stycznia 2021 r.  
 

Wyszczególnienie Plan  Wykonanie 

Dochody ogółem, w tym: 51 649 143,83 56 330 788,95 

dochody bieżące, z tego: 48 698 450,83 53 068 911,19 

- dochody własne 36 325 521,58 40 713 324,91 

- dochody zlecone 12 372 929,25 12 355 386,28 

dochody majątkowe 2 950 693,00 3 261 877,76 

Wydatki ogółem, w tym: 58 308 271,83 53 623 637,26 

wydatki bieżące, z tego: 52 974 022,83 49 736 397,70 

- wydatki własne 40 601 093,58 37 383 699,18 

- wydatki zlecone 12 372 929,25 12 352 698,52 

wydatki majątkowe 5 334 249,00 3 887 239,56 

Nadwyżka/Deficyt budżetu -6 659 128,00 2 707 151,69 

Przychody budżetu, w tym: 6 734 280,00 13 888 832,09 

- spłata udzielonych pożyczek 343 612,00 343 612,00 
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- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych  
pomniejszona o niewykorzystane środki 
pieniężne, o których mowa w art. 217 
ust. 2 pkt o ustawy o finansach 
publicznych 

5 275 117,23 10 333 399,28 

- niewykorzystane środki pieniężne, o  
których mowa w art. 217 ust. 2 pkt o  
ustawy o finansach publicznych 

909 730,97 3 006 001,01 

- wolne środki wg art. 217 ust. 2 pkt 6 
uofp 205 819,80 205 819,80 

Rozchody budżetu, w tym: 75 152,00 75 152,00 

- spłata pożyczki 65 488,00 65 488,00 

- udzielenie pożyczki 9 664,00 9 664,00 

 

 
a) udział dochodów własnych w dochodach ogółem – 72,27% 

Wykonanie dochodów ogółem 56 330 788,95 

Wykonanie dochodów własnych 40 713 324,91 

 

 
b) udział wydatków majątkowych (inwestycyjnych) w wydatkach ogółem – 7,25% 

Wykonanie wydatków ogółem 53 623 637,26 

Wykonanie wydatków majątkowych 3 887 239,56 

 

 
c) łączne zadłużenie Gminy z tytułu zobowiązań finansowych 

WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA  
31.12.2020 

SPŁATA  
01-12.2021 

STAN NA  
31.12.2021 

NFOŚiGW - pożyczka na sfinansowanie  
zrealizowanego w 2016 roku zadania  
pn. "Zakup zamknięć mobilnych w ilości 25 szt. 
wraz z elementami do ich składowania  
i transportu oraz dwóch pompowni 
ciągnikowych do pompowania wody, zadanie 
współrealizowane z wojewódzkim Zarządem 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu  
w ramach przebudowy i uzupełnienia wałów 
rzeki Odry na terenie gm. Dobrzeń Wielki – 
etap końcowy" 

205 819,80 65 488,00 140 331,80 

Wielkość obciążenia dochodów gminy spłatą w ciągu roku zobowiązań finansowych – 

0,12% 
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d) poziom nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków z 

uwzględnieniem obsługi zadłużenia wg. planu na rok 2021 

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 13 339 400,29 

Wolne środki 205 819,80 

Obsługa zadłużenia 5 000,00 

NADWYŻKA BUDŻETOWA 
+ 

WOLNE ŚRODKI 
–  

OBSŁUGA ZADŁUŻENIA 

13 540 220,09 

 

 

 Wykonanie budżetu Gminy 3.2

a) struktura wykonania dochodów gminy 

WYSZCZEGÓLNIENIE WYKONANIE % 

DOCHODY OGÓŁEM, W TYM: 56 330 788,95 100% 

DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM 53 068 911,19 94,2 

Dochody własne, z tego: 40 713 324,91 76,7 

- część oświatowa subwencji ogólnej 14 941 628,00 36,7 

- uzupełnienie subwencji ogólnej 1 884 986,00 4,6 

- podatki, w tym pobierane przez urząd skarbowy 7 528 082,89 18,5 

- udziały w podatku dochodowym od os. prawnych i fizycznych 10 589 101,46 26,0 

- opłaty lokalne 3 201 513,34 7,9 

- dotacje na zadania własne 1 089 184,89 2,7 

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 471 003,05 1,2 

- pozostałe dochody własne (różne opłaty, usługi, kary, 
odszkodowania, zwrot podatku vat, zwroty żłobek, przedszkola) 1 007 825,28 2,5 

Dochody zlecone, z tego: 12 355 586,28 23,3 

- dotacje na zadania zlecone, powierzone 12 355 586,28 100,0 

DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM: 3 261 877,76 5,8 

- dotacje celowe na realizację inwestycji (środki budżetu 
państwa oraz budżetu UE) 1 878 239,98 57,6 

- dochody ze sprzedaży majątku 1 376 414,78 42,2 

- dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności 7 223,00 0,2 
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Struktura dochodów własnych gminy 

Dochody podatkowe Subwencja Udziały w podatku PIT i CIT

Opłaty loklane Dotacje na zadania własne Pozostałe dochody
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b) wykonanie dochodów podatkowych gminy 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 

75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób 
fizycznych 12 000,00 44 082,94 367,4 

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 
fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 12 000,00 44 073,92 367,3 

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat 0,00 9,02 -  

75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 
podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków  
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 3 841 000,00 4 568 755,65 118,9 

Wpływy z podatku od nieruchomości 3 700 000,00 4 412 270,79 119,3 

Wpływy z podatku rolnego 3 800,00 4 269,00 112,3 

Wpływy z podatku leśnego 85 000,00 86 059,00 101,2 

Wpływy z podatku od środków transportowych 45 000,00 35 710,12 79,4 

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 5 000,00 21 554,00 431,1 

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 
komorniczej i kosztów upomnień 

200,00 
90,00 45,0 

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat 

2 000,00 8 802,74 440,1 

75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 
podatku od spadków i darowizn, podatku  
od czynności cywilnoprawnych oraz  podatków  
i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 165 900,00 2 953 963,09 136,4 

Wpływy z podatku od nieruchomości 1 600 000,00 1 798 749,89 112,4 

Wpływy z podatku rolnego 165 000,00 202 415,37 122,7 

Wpływy z podatku leśnego 3 900,00 3 881,68 99,5 

Wpływy z podatku od środków transportowych 110 000,00 120 491,49 109,5 

Wpływy z podatku od spadków i darowizn 30 000,00 136 391,58 454,6 

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 250 000,00 662 216,05 264,9 

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 
komorniczej i kosztów upomnień 

1 000,00 
1 900,10 190,0 

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat 

6 000,00 14 341,93 239,0 

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach  
i opłatach lokalnych 

0,00 13 575,00  - 

75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących 
dochody jednostek samorządu terytorialnego  
na podstawie ustaw 91 100,00 110 958,96 121,8 

Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 49 993,56 166,6 

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 60 000,00 57 795,00 96,3 

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 
komorniczej i kosztów upomnień 100,00 46,40 

46,4 

Wpływy z różnych opłat 0,00 2 000,00 0,0 

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat 

1 000,00 1 124,00 112,4 

75619- Wpływy z różnych rozliczeń 0,00 23 364,31  - 

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż 
napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 

0,00 23 364,31  - 
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75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa 9 204 430,00 10 589 101,46 115,0 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9 124 430,00 9 876 579,00 108,2 

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 80 000,00 712 522,46 890,7 

RAZEM 15 314 430,00 18 290 226,41 119,4 

 
c) struktura wykonania wydatków budżetu gminy: 

- według poszczególnych grup wydatków budżetowych 

Wyszczególnienie Wykonanie % 

WYDATKI OGÓŁEM, W TYM: 53 623 637,26 100,0 

WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: 49 736 397,70 92,8 

Wydatki jednostek budżetowych: 32 667 009,87 60,9 

 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 902 287,17 37,1 

 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 764 722,70 23,8 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 902 278,91 24,1 

Dotacje na zadania bieżące 4 163 323,55 7,8 

Obsługa długu publicznego  3 785,37 0,0 

WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 3 887 239,56 7,2 

 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych 570 094,91 1,1 

 - wydatki majątkowe 3 317 144,65 6,2 

 

- według źródeł dofinansowania 

Wyszczególnienie  Wykonanie % 

WYDATKI OGÓŁEM, W TYM: 53 623 637,26 100,0 

Wydatki bieżące, z tego: 49 736 397,70 92,8 

- wydatki własne 37 383 699,18 75,2 

- wydatki zlecone, powierzone 12 352 698,52 24,8 

WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 3 887 239,56 7,2 

- realizowane z dofinansowaniem 1 110 072,02 28,6 

- realizowane ze środków własnych 2 777 167,54 71,4 

 

- według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej 

Dział Wyszczególnienie Wykonanie % 

010 Rolnictwo i łowiectwo 301 541,15 0,56% 

600 Transport i łączność 2 704 111,18 5,04% 

630 Turystyka   356 250,03 0,66% 

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 065 746,28 1,99% 

710 Działalność usługowa 58 087,23 0,11% 

750 Administracja publiczna 4 566 169,26 8,52% 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

1 932,00 0,00% 

752 Obrona narodowa 1 000,00 0,00% 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 368 605,83 0,69% 

757 Obsługa długu publicznego 3 785,37 0,01% 

801 Oświata i wychowanie 20 750 500,25 38,70% 

851 Ochrona zdrowia 270 347,05 0,50% 
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852 Pomoc społeczna 1 883 493,14 3,51% 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 925,16 0,02% 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 623 663,04 1,16% 

855 Rodzina 12 235 067,93 22,82% 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 940 192,30 11,08% 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 901 442,24 3,55% 

926 Kultura fizyczna 581 777,82 1,08% 

Razem: 53 623 637,26 100,00% 

 

 
d) wynik budżetu 

Planowany wynik - DEFICYT 6 659 128,00 

Wynik wykonania budżetu - NADWYŻKA 2 707 151,69 

 

 
e) zrównoważenie budżetu w części bieżącej wg art. 242 ust. 2 ustawy o finansach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późń. zm.), gdzie wykonane wydatki 

bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę 

budżetową z lat ubiegłych i wolne środki Db+N≥WB 

 

Dochody bieżące 
(Db) 

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych,  
wolne środki 

(N) 

Wydatki bieżące 
(Wb) 

53 068 911,19  13 545 220,09 49 736 397,70 

 

 
f) dotacje i pozyskane środki zewnętrzne 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
ŹRÓDŁO 

FINANSOWANIA 
KWOTA 

Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej ul. Kościuszki  
w Dobrzeniu Wielkim w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 
(60% kosztów kwalifikowalnych – max. 361 465,69 zł) 

Budżet 
państwa 

361 465,69 

Dofinansowanie budowy połączenia drogi gminnej ul. Kwaśnej  
w Chróścicach z gminą Popielów w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych (60% kosztów kwalifikowalnych – max. 129 574,54 
zł) 

Budżet 
państwa 

129 574,54 

Dofinansowanie realizacji projektu „Przebudowa budynku 
mieszkalno-gospodarczego na Centrum Opiekuńczo Mieszkalne 
wraz ze zmianą sposobu użytkowania”  w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 
inwestycja do realizacji i dofinansowanie do przekazania w 2022 r. 

Budżet 
państwa 

3 800 000,00 

Dofinansowanie otrzymane w ramach programu „Laboratoria 
przyszłości” na realizację inwestycyjnych zadań jednostek 
samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej 
infrastruktury ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

Budżet 
państwa 

289 800,00 

Dofinansowanie projektu w ramach „Marszałkowskiej Inicjatywy 
Sołeckiej – Opolskie w latach 2020-2022” realizowanego przez 
sołectwo Dobrzeń Wielki 

Budżet 
Wojewody 
Opolskiego 

5 000,00 
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Dofinansowanie projektu „Modernizacja energetyczna budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim” (63,63% kosztów 
kwalifikowalnych - max. 1 199 949,72 zł): RPOWO 967 437,11 
- dofinansowanie otrzymane w 2020 roku – 36 509,87 zł 

- dofinansowanie otrzymane w 2021 roku – 967 437,11 zł 

Dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie kąpieliska Balaton” 
(63,63% kosztów kwalifikowalnych - max. 127 260,00 zł) – 
inwestycja realizowana w 2020 roku 

PROW 117 142,00 

Dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej 
dla przysiółka Babi Las wsi Chróścice” (63,63% kosztów 
kwalifikowalnych - max. 371 144,00 zł) – inwestycja realizowana  
w 2021 r, dofinansowanie do przekazania w 2022 roku  

PROW 371 144,00 

Dofinansowanie projektu „Modernizacja Sali widowiskowo 
treningowej z zapleczem technicznym etap I – Gminny Ośrodek 
Kultury w Dobrzeniu Wielkim” (63,63% kosztów kwalifikowalnych -
max. 500 000,00): PROW 302 620,64 

- dofinansowanie otrzymane w 2020 roku – 196 134,00 

- dofinansowanie otrzymane w 2021 roku – 302 620,64 

Dofinansowanie projektu „Przebudowa ul. Sienkiewicza i odcinka  
ul. Kwaśnej w miejscowości Chróścice – etap 2” (63,63% kosztów 
kwalifikowalnych -max. 1 133 448,00 zł) – inwestycja do realizacji 
 i dofinansowanie do przekazania w 2022 roku 

PROW 1 133 348,00 

Realizacja projektu partnerskiego „Kształcenie zawodowe dla ryku 
pracy – 3” 

RPOWO 4 005,91 

Realizacja projektu partnerskiego „Przedszkola dla wszystkich 
przyjazne 2” 

RPOWO 37 264,81 

Dofinansowanie zakupu sprzętu, usług i oprogramowania 
informatycznego kompleksowo zabezpieczającego funkcjonowanie 
Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska 
Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE - projekt 
grantowy „Cyfrowa Gmina” 

Program  
Operacyjny 

Polska 
Cyfrowa 

168 432,00 

Dotacje celowe na realizację zadań własnych, w tym: 

Budżet państwa 

748 156,37 

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego   452 582,58 

- dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych 
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 

6 970,40 

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomoc  
w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

43 087,80 

- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 82 847,88 

- dofinansowanie bieżącego funkcjonowania ośrodka pomocy 
społecznej 

97 639,83 

- dofinansowanie realizacji rządowego programu pn. "Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” 

48 846,40 

- dofinansowanie udzielenia pomocy materialnej dla uczniów  
o charakterze socjalnym 

16 181,48 

Razem, w tym: 8 435 391,07   

- RPO WO – Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-
2020  

1 008 707,83 

- PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (dofinansowanie  
do przekazania w 2022 roku 1 504 492,00 zł) 

1 924 254,64 
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- Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 168 432,00 

- Budżet państwa zadania bieżące 748 156,37 

- Budżet państwa zadania inwestycyjne, w tym: 4 580 840,23 

- Fundusz Dróg Samorządowych 491 040,23 

- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 3 800 000,00 

- Budżet Wojewody Opolskiego 5 000,00 

 
g) dochody z majątku gminy 

WYSZCZEGÓLNIENIE WYKONANIE 

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 1 767,60 

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 55 910,57   

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 40 623,97 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

369 335,70 

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 
osobom fizycznym w prawo własności 

7 223,00 

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości 

1 361 848,50 

Wpływy z tytułu sprzedaży ruchomości  14 566,28 

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 648,35 

Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty za korzystanie z własności gminy 11 419,66 

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 483,68 

RAZEM 1 869 827,31 

 

 

 Wykonanie wydatków inwestycyjnych – majątkowych 3.3

 
a) wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu 

WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN  WYKONANIE % 

Wydatki majątkowe 5 334 249,00   3 887 239,56 72,9 

 

 
b) zadania inwestycyjne (wydatki majątkowe) rozpoczęte, realizowane i 

zakończone w 2021 r. 

NAZWA INWESTYCJI 
NAKŁADY 

PONIESIONE 
W 2021 r. 

NAKŁADY  
PONIESIONE 

DO 2021 r. 

Koszt  
całkowity 
inwestycji 

INWESTYCJE ROZPOCZĘTE W 2021 r. 65 806,00 - - 

Budowa dróg transportu rolnego w Chróścicach 37 500,00 0,00 - 
Wykonanie zasilania elektrycznego oświetlenia ulicznego -  
ul. Nad Ujściem, Chróścice 5 400,00 0,00 - 
Wykonanie zasilania elektrycznego oświetlenia ulicznego -  
ul. Warszawska, Chróścice 7 600,00 0,00 - 
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Wykonanie zasilania elektrycznego oświetlenia ulicznego -  
ul. Morcinka, Dobrzeń Wielki 3 900,00 0,00 - 
Wykonanie zasilania elektrycznego oświetlenia ulicznego -  
ul. Kopernika, Dobrzeń Wielki 4 800,00 0,00 - 
Wykonanie zasilania elektrycznego oświetlenia ulicznego -  
ul. Brzozowa, Kup 3 900,00 0,00 - 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Reymonta, Dobrzeń Wielki 2 706,00 0,00 - 
INWESTYCJE ROZPOCZĘTE i ZAKOŃCZONE W 2021 r. 1 451 698,02 - 1 085 844,82 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Dobrzeń 
Wielki - Kup (dotacja) 300 000,00 0,00 200 000,00 

Przebudowa połączenia drogi gminnej ul. Kwaśnej w Chróścicach 
z Gminą Popielów 276 431,20 0,00 10 578,00 

Zagospodarowanie terenu kąpieliska Balaton w Dobrzeniu 
Wielkim 167 801,50 0,00 167 801,50 

Wykupy gruntów na cele inwestycyjne 213 184,52 0,00 213 184,52 

Zakup nieoznakowanego pojazdu klasy C (Wpłata na Fundusz 
Wsparcia Policji) 15 000,00 0,00 15 000,00 

Zakup i montaż altany, ułożenie kostki brukowej Przedszkole 
Publiczne, Chróścice 29 576,30 0,00 29 576,30 

Zakup i montaż altany, ułożenie kostki brukowej Publiczna Szkoła 
Podstawowa, Chróścice 44 901,30 0,00 44 901,30 

Zakup i montaż wiat, ułożenie kostki brukowej plac rekreacyjny  
ul. Fiecka, Dobrzeń Wielki 49 732,01 0,00 49 732,01 

Przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej ul. Mickiewicza, 
Dobrzeń Wielki 14 099,59 0,00 14 099,59 

Wykonanie przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego kąpielisko 
Balaton, Dobrzeń Wielki 33 270,87 0,00 33 270,87 

Wykonanie przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego teren 
rekreacyjny Okoniówka, Dobrzeń Wielki 14 760,30 0,00 14 760,30 

Przejęcia przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych  21 855,52 0,00 21 855,52 

Wymiana istniejących źródeł ciepła na ogrzewanie ekologiczne 
(dotacja) 6 300,00 0,00 6 300,00 

Budowa przejść dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 454  
w Dobrzeniu Małym (dotacja) 51 721,50 0,00 51 721,50 

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Chróścicach ul. Damrota 26 
(dotacja) 197 073,41 0,00 197 073,41 

Budowa instalacji systemu nawadniającego boiska ul. Sportowa, 
Dobrzeń Wielki 15 990,00 0,00 15 990,00 

INWESTYCJE KONTYNUOWANE i ZAKOŃCZONE W 2021 r. 1 749 323,88 150 333,16 1 899 657,04 

Budowa drogi ul. Wyszyńskiego, Dobrzeń Wielki 51 378,74 8 610,00 59 988,74 

Budowa drogi bocznej od ul. Kościelnej w Dobrzeniu Wielkim 114 108,43 38 622,00 152 730,43 

Przebudowa drogi gminnej ul. Kościuszki w Dobrzeniu Wielkim 1 024 574,16 91 048,39 1 115 622,55 

Budowa kanalizacji sanitarnej przysiółka Babi Las miejscowości 
Chróścice  559 262,55 12 052,77 571 315,32 

INWESTYCJE KONTYNUOWANE W 2021 r. 620 411,66 274 268,33 - 

Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej z budową oświetlenia  
i parkingu B&R przy drodze 454 Dobrzeń Wielki - Kup 2 189,40 25 780,80 - 
Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy  
w Dobrzeniu Wielkim 72 176,40 225 241,53 - 
Przebudowa budynku na świetlicę wiejską ul. Opolska 87  
w Dobrzeniu Małym 546 045,86 23 246,00 - 

RAZEM 3 887 239,56 - - 
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 Kształtowanie się dochodów i wydatków budżetu gminy w latach 2015 – 3.4

2021 
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 Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) w latach 2021 3.5

– 2023 

a) kształtowanie się wysokości zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętej pożyczki –  

wiersz 6  

b) harmonogram spłaty zadłużenia gminy – wiersz 5a 

c) prognoza nadwyżki/deficytu operacyjnego  – wiersz 11 

d) prognoza limitu zadłużenia wg. art. 243 ustawy o finansach publicznych (uofp) – 

wiersz 9 

 

Wyszczególnienie 
Wykonanie 

2021 r. 
Prognoza 

2022 r. 
Prognoza 

2023 r. 
Prognoza 

2024 r. 
Prognoza 

2025 r. 

1. Ogółem dochody, z tego: 56 330 788,95 52 626 751,00 41 164 000,00 41 957 000,00 42 857 000,00 

a dochody bieżące  53 068 911,19 44 709 209,00 41 100 000,00 41 900 000,00 42 800 000,00 

b dochody majątkowe 3 261 877,76 7 917 542,00 64 000,00 57 000,00 57 000,00 

2. Ogółem wydatki,  z tego: 53 623 637,26 59 377 534,91 41 164 000,00 41 957 000,00 42 857 000,00 

a wydatki bieżące, w tym: 49 736 397,70 45 011 301,91 36 900 000,00 40 900 000,00 41 700 000,00 

b wydatki na obsługę długu 4 925,20 30 000,00 0,00 0,00 0,00 

c wydatki z tytułu poręczeń  
i gwarancji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

d wydatki majątkowe 3 887 239,56 14 366 233,00 4 264 000,00 1 057 000,00 1 157 000,00 

3. Wynik budżetu  (1-2) 2 707 151,69 -6 750 783,91 0,00 0,00 0,00 

4. Przychody budżetu,  
z tego: 13 888 832,09 6 891 115,71 0,00 0,00 0,00 

a nadwyżka budżetowa z lat 
ubiegłych, w tym: 13 339 400,29 6 891 115,71 0,00 0,00 0,00 

b na pokrycie deficytu 0,00 6 750 783,91 0,00 0,00 0,00 

c wolne środki o których 
mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 
6 uofp, w tym: 205 819,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

d na pokrycie deficytu 
budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

e kredyty, pożyczki, emisja 
papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

f inne przychody 
niezwiązane z 
zaciągnięciem długu 343 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Rozchody budżetu,  
z tego: 65 488,00 140 331,80 0,00 0,00 0,00 

a spłaty rat kapitałowych 
kredytów i pożyczek oraz 
wykup papierów 
wartościowych 65 488,00 140 331,80 0,00 0,00 0,00 

b inne rozchody niezwiązane 
ze spłata długu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Kwota długu planowana 
na koniec każdego  
roku objętego WPF 140 331,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Wskaźnik zadłużenia (6/1) 0,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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8. Wskaźnik planowanej 
łącznej kwoty spłaty 
zobowiązań  określony  
w art. 243 uofp 0,00% 0,38% 0,00% 0,00% 0,00% 

9. Dopuszczalny wskaźnik 
limitu  spłaty zobowiązań 
określony w art. 243 uofp 
obliczony w oparciu  
o wykonanie roku 
poprzedzającego rok 
budżetowy (średnia z trzech 
lat poprzednich) 0,00% 8,09% 1,86% 0,16% 4,37% 

10. Różnica między 
dochodami bieżącymi,  
a wydatkami bieżącymi  3 332 513,49 -302 092,91 4 200 000,00 1 000 000,00 1 100 000,00 

11. Różnica między 
dochodami bieżącymi 
powiększonymi o nadwyżkę  
budżetową z lat ubiegłych  
i wolne środki, a wydatkami 
bieżącymi - spełnienie 
relacji zrównoważenia 
wydatków bieżących  
o której mowa w art. 242 
uofp 17 221 345,58 6 589 022,80 4 200 000,00 1 000 000,00 1 100 000,00 

12. Informacja o spełnieniu 
wskaźnika spłaty 
zobowiązań określonego  
w art. 243 uofp w oparciu  
o wykonanie roku 
poprzedzającego rok 
budżetowy (8≤9) TAK TAK TAK TAK TAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 
  
 

19 
 

 Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2021 3.6

1. GRUNTY  WŁASNE 

 
Stan 31.12.2020 Zwiększenia Zmniejszenia Stan 31.12.2021 Powierzchnia 

31.12.2021  

Grunty własne, w tym: 20 488 809,55 435 987,24 103 202,00 20 821 594,79 319,7441 ha 

Borki 244 783,00 0,00 288,30 244 494,70 7,7091 ha 

Brzezie  905 594,30 0,00 0,00 905 594,30 24,7690 ha 

Chróścice 3 494 526,95 148 720,00  939,30 3 642 307,65 57,4626 ha 

Czarnowąsy 3 457 141,50 20 316,70 1 116,00 3 476 342,20 59,8929 ha 

Dobrzeń Wielki 9 002 445,50 202 248,54 82 267,70 9 122 426,34 93,7661 ha 

Dobrzeń Mały 1 026 394,90 38 612,00 3 264,30 1 061 742,60 22,3516 ha 

Krzanowice 263 315,90 0,00 0,00 263 315,90 8,2123 ha 

Kup 1 734 517,70  26 090,00 15 326,40 1 745 281,30 36,8723 ha 

Świerkle 360 089,80 0,00 0,00 360 089,80 8,7082 ha  

Grunty przekazane w wieczyste użytkowanie 
gruntów 

1 069 791,62 0,00 0,00 1 069 791,62 10,0205 ha 

                     Razem 21 558 601,17 435 987,24 103 202,00 21 891 386,41 329,7646 ha 

 
2. BUDYNKI  I  LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO 

LOKALU MIESZKALNEGO  

  Stan 31.12.2020 Zwiększenia  Zmniejszenia  Stan 31.12.2021 

102 Budynki transportu i łączności 137 393,90 0,00 0,00 137 393,90 

103 Budynki handlowo–usługowe 639 736,13 0,00 0,00 639 736,13 

104 Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe  65 978,24 0,00 0,00 65 978,24 

105 Budynki biurowe 2 289 965,81 0,00 436 304,43 1 853 661,38 

106 Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej                    3 177 447,71 0,00 0,00 3 177 447,71 

107 Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe       53 765 441,91 796 562,58 0,00 54 562 004,49 
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108 
Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze  
dla rolnictwa 575 737,15 0,00 0,00 575 737,15 

109 Pozostałe budynki niemieszkalne 4 241 366,81 49 732,01 18 715,24 4 272 383,58 

110 Budynki mieszkalne 2 826 421,54 27 593,49 0,00 2 854 015,03 

121 Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu 
użytkowego 

52 066,22 0,00 52 066,22 0,00 

122 Lokale Mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo  
do lokalu mieszkalnego 

211 900,00 0,00 211 900,00 0,00 

Razem 67 983 455,42 873 888,08 718 985,89 68 138 357,61 

 
3. OBIEKTY  INŻYNIERII  LĄDOWEJ  I  WODNEJ 

  Stan 31.12.2020 Zwiększenia  Zmniejszenia  Stan 31.12.2021 

211 Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne  
i  elektroenergetyczne, rozdzielcze 

78 906 137,94 1 007 597,08 0,00 79 913 735,02 

220 Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe  
(w tym: kanalizacja deszczowa) 

90 742 200,46 1 417 879,60 0,00 92 160 080,06 

223 Mosty, wiadukty, estakady, tunele 127 593,54 0,00 0,00 127 593,54 

224 Budowle wodne, z wyłączeniem urządzeń melioracji 
wodnych (w tym: przepusty) 

339 937,17 0,00 0,00 339 937,17 

225 Urządzenia melioracji wodnych podstawowych 42 738,10 0,00 0,00 42 738,10 

290 Budowle sportowe i rekreacyjne (w tym: place zabaw, 
boiska)           

7 539 453,13 0,00 0,00 7 539 453,13  

291 Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej (w tym: 
ogrodzenia)  

2 844 731,52 0,00 0,00 2 844 731,52 

Razem 180 542 791,86 2 425 476,68 0,00 182 968 268,54 

 
4. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE 

  Stan 31.12.2020 Zwiększenia  Zmniejszenia  Stan 31.12.2021 

Kotły i maszyny energetyczne (kotły grzejne, gazowe,  
agregaty prądotwórcze, silniki) 

553 104,28 0,00 269 847,69 283 256,59 

Razem 553 104,28 0,00 269 847,69 283 256,59 
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5. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA  

  Stan 31.12.2020 Zwiększenia  Zmniejszenia  Stan 31.12.2021 

Pompownie ciągnikowe, pompy, węzły cieplne 1 252 527,33 0,00 60 893,49 1 191 633,84 

Sprzęt informatyczny, zestawy komputerowe, drukarki, serwery 428 758,59 0,00 22 921,37 405 837,22 

Razem 1 681 285,92 0,00 83 814,86 1 597 471,06 

 
6. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE 

  Stan 31.12.2020 Zwiększenia  Zmniejszenia  Stan 31.12.2021 

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne - kosiarki, 
traktorki  

338 456,51 0,00 36 679,99 301 776,52 

 
7. URZĄDZENIA TECHNICZNE 

  Stan 31.12.2020 Zwiększenia  Zmniejszenia  Stan 31.12.2021 

Urządzenia techniczne -  stanowisko do ważenia pojazdów, 
klimatyzator, urządzenia rozdzielcze prądu, monitoring, 
transformator, centrala telefoniczna. 

554 096,71 0,00 11 619,16 542 477,55 

 
8. ŚRODKI  TRANSPORTU 

  Stan 31.12.2020 Zwiększenia  Zmniejszenia  Stan 31.12.2021 

Środki transportu – przyczepy, motorower 26 245,01 0,00 0,00 26 245,01 

 
9. NARZĘDZIA,  PRZYRZĄDY,  RUCHOMOŚCI  I  WYPOSAŻENIE  POZOSTAŁE  

  Stan 31.12.2020 Zwiększenia  Zmniejszenia  Stan 31.12.2021 

Wyposażenie  sal wiejskich, obiektów szkół i przedszkoli, 
obiektów sportowych, boisk, siłownie zewnętrzne, zamknięcia 
mobilne wałów przeciwpowodziowych 

5 279 049,37 6 656 570,80 53 984,77 11 881 635,40 

 
10. WARTOŚCI  NIEMATERIALNE  I  PRAWNE   

  Stan 31.12.2020 Zwiększenia Zmniejszenia Stan 31.12.2021 

Oprogramowania, licencje 337 500,42 200 659,18 0,00 538 159,60 
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Razem 337 500,42 200 659,18 0,00 538 159,60 

11. ZBIORY BIBLIOTECZNE  

 

Stan 31.12.2020 Zwiększenia Zmniejszenia Stan 31.12.2021 

Zbiory biblioteczne 0,00 455 320,28 0,00 455 320,28 

Razem 0,00 455 320,28 0,00 455 320,28 

 

Stan mienia komunalnego – wartość księgowa ogółem: 
Stan 31.12.2020 Zwiększenia  Zmniejszenia  Stan 31.12.2021 

278 854 586,67 11 047 902,26 1 278 134,36 288 624 354,57 
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4 Oświata 

 Placówki oświatowe Gminy 4.1

Tabela 1. Ilość oddziałów, dzieci i uczniów w poszczególnych jednostkach 
organizacyjnych oświaty. 

 
 

L.p. 
 

Nazwa jednostki oświatowej 
Ilość 

oddziałów 
Ilość 

dzieci/uczniów 
Średnia ilość 

dzieci/uczniów 
w oddziałach 

 
1. 

 
Publiczne Przedszkole w Chróścicach 

 
4 

 
97 

 
24,25 

 
2. 

 
Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim 

 
5 

 
122 (-1) 

 
24,40 (-0,2) 

 
3. 

 
Katolickie Przedszkole Niepubliczne  
w Chróścicach 

 
4 

 
58 (-1) 

 
14,50 (-0,25) 

 
4. 

 
Niepubliczne Przedszkole św. Franciszka  
w Dobrzeniu Małym 

 
3 

 
60 

 
20,00 

 
5. 

 
Niepubliczne Przedszkole „Pod Rozbrykanym 
Kucykiem” w Dobrzeniu Wielkim* 

 
1 

 
12 

 
12,00 

 
6. 

 
Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci  
z Autyzmem w Kup 

 
2 

 
8 (+1) 

 
4,00 (+0,5) 

 
7. 

 
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim 

 
18 (-1) 

 
366 (-24) 

 
20,33 (-0,2) 

 
8. 

 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii 
Konopnickiej w Chróścicach 

 
10 (+1) 

 
183 (-2) 

 

 
18,30 (-2,26) 

 

 
9. 

 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kup, w tym: 

 Publiczna Szkoła Podstawowa 

 Publiczne Przedszkole 

 
11 

8 
3 

 
175 (-12) 

113 (-11) 
62 (-1) 

 
15,91 (-1,09) 

14,13 (-1,37) 
20,67 (-0,33) 

 
10. 

 
Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim, w tym: 

 Liceum Ogólnokształcące 

 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

 Branżowa Szkoła I Stopnia 

 Technikum 

 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 

 
25 (+2) 

6 (-1) 
2 
4 
5 

8 (+3) 

 
519 (+16) 

153 (-7) 
18 (-4) 
85 (-2) 

113 (-4) 
150 (+33) 

 
20,76 (-1,11) 

25,50 (+2,64) 
9,00 (-2) 

21,25 (-0,5) 
22,60 (-0,8) 
18,75 (-4,65) 

 
*utworzenie Niepublicznego Przedszkola 
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Tabela 2. Ilość oddziałów, dzieci i uczniów w podziale na typy placówek oświatowych. 
 

 
L.p. 

 
Typ placówki oświatowej 

Ilość 
oddziałów 

Ilość 
dzieci/uczniów 

Średnia ilość 
dzieci/uczniów w oddziałach 

 
1. 

 
Przedszkola 

 
22 (+1) 

 
419 (+10) 

 
19,05 (-0,43) 

 
2. 

 
Szkoły podstawowe 

 
44 (+3) 

 
812 (-4) 

 
18,45 (-1,45) 

 
3. 

 
Liceum ogólnokształcące 

 
8 (-1) 

 
171 (-11) 

 
21,38 (+1,16) 

 
4. 

 
Branżowa Szkoła I Stopnia 

 
4 

 
85 (-2) 

 
21,25 (-0,5) 

5. Technikum 5 113 (-4) 22,60 (-0,8) 

 
 

 
Ogółem: 

 
83 (+3) 

 
1600 (-11) 

 
19,28 (-0,86) 

 
(dane wynikają z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30.09.2021 r.) 

Kolorem czerwonym zaznaczono zmiany w stosunku do danych z SIO wg stanu na dzień 30.09.2020
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Tabela 3. Zestawienie zbiorcze dzieci w żłobku w 2020 r. 
 

Miejscowość I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem 

Dobrzeń Wielki 20 23 24 23 24 28 29 27 24 28 26 24 300 (+44) 

Dobrzeń Mały 1 1 3 4 4 4 3 2 3 4 4 4 37 (+6) 

Chróścice 4 4 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3 34 (-33) 

Kup 3 3 2 2 2 2 2 3 4 4 4 5 36 (-5) 

Razem z Gminy 28 31 31 31 32 36 36 36 34 39 37 36 407 (+15) 

Dotacja na dzieci  
z Gminy DW 

11200,0 12400,0 12400,0 12400,0 12800,0 14400,0 14400,0 14400,0 13600,0 15600,0 14800,0 14400,0 
162800,0 
(+6000,00) 

Miasto Opole 5 5 3 3 3 3 3 3 1 2 2 1 34 (-78) 

Gmina Popielów 6 6 3 2 2 2 2 2 1 1 1 0 28 (-63) 

Gmina Pokój 7 6 5 5 5 5 5 4 2 2 2 2 50 (-20) 

Gmina Murów 1 1 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 36 (+6) 

Gmina Łubniany 1 1 2 1 1 2 2 3 3 3 3 3 25 (-3) 

Gmina Turawa 1(*) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 (+3) 

Inne Gminy 21 20 17 15 16 17 17 17 11 12 12 9 184 (-155) 

Dotacja na dzieci  
z innych gmin 

5200,0 5800,00 4600,00 4000,00 4200,00 4600,00 4600,00 4800,00 3200,00 3600,00 3600,00 2600,00 
50800,00 
(-46600,00) 

Łączna liczba dzieci 
dotowanych 

49 51 48 46 48 53 53 53 45 51 49 45 591 (-140) 

Łączna kwota dotacji 
16400,0 18200,0 17000,00 16400,00 17000,00 19000,00 19000,00 19200,00 16800,00 19200,00 18400,00 17000,00 

213600,00 
(-40600,00) 

% dzieci spoza Gminy 
(wszystkich) 

42,9 39,2 35,4 32,6 33,3 32,1 32,1 32,1 24,4 23,5 24,5 20,0 
31,1        

(-15,3) 

Łączna liczba dzieci 
w żłobku 

49 51 48 46 48 53 53 53 45 51 49 45 
591 

(-140) 

1(*) dotowano w lutym 2021 r. 

Kolorem czerwonym zaznaczono zmiany w stosunku do zestawienia z 2020 r. 



 Struktura zatrudnienia w jednostkach oświatowych 4.2

W roku szkolnym 2021/2022 liczba pracowników w publicznych placówkach 

oświatowych wynosiła ogółem 234, co w przeliczeniu na etaty daje 196,125. 

 

Tabela 4. Struktura zatrudnienia pracowników w publicznych jednostkach 

oświatowych 

Grupa zawodowa W osobach 
W etatach 

przeliczeniowych 

1 2 3 

Nauczyciele 

 
154 136,05 

Administracja 

 
26 12,95 

Obsługa 

 
54 47,125 

Ogółem 

 
234 196,125 

(dane wynikają z SIO aktualnych na dzień 30.09.2021 r.) 

 

Tabela 5. Struktura zatrudnienia ze względu na stopień awansu zawodowego 

nauczycieli w publicznych jednostkach oświatowych 

Stopień awansu 

zawodowego 
W osobach % 

1 2 3 

 

Dyplomowany  

 

 

98 

 

63,64 

 

Mianowany  

 

 

24 

 

15,58 

 

Kontraktowy  

 

 

27 

 

17,53 

 

Stażysta  

 

 

2 

 

1,30 

 

Bez stopnia 

  

 

3 

 

1,95 

 

Ogółem 

 

 

154 

 

100 

(dane wynikają z SIO aktualnych na dzień 30.09.2021 r.) 
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 Finansowanie zadań oświatowych za rok 2021 4.3

Kwota subwencji oświatowej – 15 143 615,00 zł 

Kwota rezerwy subwencji oświatowej – 108 941,00 zł 
 

Tabela 6. Wydatki Gminy na oświatę (ogółem) w 2021 r. - szkoły 

L.p. Wyszczególnienie 
Wydatki 

oświatowe 

1 Szkoły podstawowe 9 779 639,08 zł 

2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 635,13 zł 

3 Licea Ogólnokształcące 2 279 128,33 zł 

4 Branżowe Szkoły I i II stopnia 586 794,75 zł 

5 Technika 1 406 401,15 zł 

6 Szkoły zawodowe 51 697,62 zł 

7 Stołówki szkolne i przedszkolne 316 254,82 zł 

8 Dowożenie uczniów do szkół 12 475,85 zł 

9 Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli 58 800,92 zł 

10 
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci   
(przedszkola) 

112 064,69 zł 

11 
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży  
(szkoły podstawowe) 

260 946,67 zł 

12 
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 
(szkoły ponadpodstawowe) 

109 086,92 zł 

13 
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu  
do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych  

102 400,05 zł 

14 Pozostała działalność 252 410,03 zł 

15 Świetlice szkolne 585 146,47 zł 

16 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 12 874,11 zł 

17 Pomoc materialna dla uczniów 25 642,46 zł 

 Razem: 15 954 399,05 zł 

 

Tabela 7. Wydatki Gminy na oświatę (ogółem) w 2021 r. – przedszkola 

L.p. Wyszczególnienie 
Wydatki 

oświatowe 

1 Przedszkola publiczne i niepubliczne 4 863 832,40 zł 

2 Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem w Kup 552 246,59 zł 

3 Inne formy wychowania przedszkolnego 3 685,25 zł 

 Razem: 5 419 764,24 zł 

 

Tabela 8. Wydatki majątkowe Gminy w jednostkach oświatowych w 2021 r. 

L.p. Wyszczególnienie Wydatki majątkowe 

1 Przedszkola 29 576,30 zł 

2 Szkoły 44 901,30 zł 

 

Razem: 74 477,60 zł 
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 Dofinansowanie opieki dzieci w wieku do lat 3 4.4

W Uchwale Nr XLI/334/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 marca 2018 r.  

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 

żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 

z 2018 r. poz. 681 z późn. zm.), ustalono wysokość miesięcznej dotacji celowej 

udzielanej przez Gminę dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy 

Dobrzeń Wielki na poziomie 400,00 zł na każde dziecko objęte opieką, zamieszkałe  

na terenie Gminy Dobrzeń Wielki. 

 

Ustalono również wysokość miesięcznej dotacji celowej udzielanej przez Gminę  

dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki  

na poziomie 150,00 zł na każde dziecko objęte opieką, zamieszkałe na terenie Gminy 

Dobrzeń Wielki. 

 

Dotacja, o której mowa wyżej zwiększa się o 50% na dziecko niepełnosprawne objęte 

opieką, a zamieszkałe na terenie Gminy Dobrzeń Wielki. 

 

Dotacja, o której mowa wyżej może być udzielona na dzieci zamieszkałe na terenie 

innych gmin, pod warunkiem wcześniejszego zawarcia przez gminę miejsca 

zamieszkania dziecka, porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki, w sprawie zasad 

finansowania opieki zapewnianej dzieciom w żłobku lub klubie dziecięcym. 

 

Kwoty przyznanej dotacji na dzieci w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. obrazuje 

tabela nr 3.  

 

 

 

 Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 4.5
 

Realizując zadanie wynikające z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela  

w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń branżowych -  

w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia 

osobowe nauczycieli. 
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Tabela 9. Nakłady na dokształcanie i doskonalenie zawodowe w szkołach  

i przedszkolach Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2021 

 

 

L.p. 

 

 

Nazwa placówki 

 

Środki przyznane  

w planie finansowym  

na doskonalenie 

zawodowe 

 

Wykorzystane środki  

na dofinansowanie 

doskonalenia 

zawodowego nauczycieli 

 

 

Różnica 

1. 
Zespół Szkół  

w Dobrzeniu Wielkim 
25 852,00 13 414,00 12 438,00 

2. 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

z Oddziałami Sportowymi  

w Dobrzeniu Wielkim 

 

21 045,00 

 

19 925,00 

 

1 120,00 

3. 
Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Kup 
11 009,00 8 747,92 2 261,08 

4. 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. Marii Konopnickiej  

w Chróścicach 

 

10 080,00 

 

10 022,00 

 

58,00 

5. 
Publiczne Przedszkole  

w Dobrzeniu Wielkim 
4 845,00 3 244,00 1 601,00 

6. 
Publiczne Przedszkole  

w Chróścicach 
3 852,00 3 448,00 404,00 

RAZEM 76 683,00 58 800,92 17 882,08 

 

Sporządzono na podstawie dokumentu: „Sprawozdanie ze sposobu wykorzystania 

środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli  

za rok 2021”- otrzymanego z każdej publicznej placówki oświatowej. 

 

Niewykorzystane środki na koniec roku budżetowego przekazywane są do budżetu 

Gminy Dobrzeń Wielki. 

 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 4.6

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/302/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 

30.11.2017 r. w sprawie warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach 

pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki, w budżecie gminy przeznacza się 

corocznie środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki 

zdrowotnej, które określone są w planach finansowych placówek oświatowych.  

Na realizację zadania w 2021 r. zaplanowano 12 645,00 zł, a wydatkowano 2 650,00 zł,  

co stanowi 20,96% przyznanych środków. Wsparciem finansowym objętych zostało  

3 nauczycieli. 
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Tabela 10. Rozliczenie roczne – pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 2021 r. 

Nazwa placówki 

        % realizacji   

Plan Wypłaty Wypłaty 
Razem    
(3+4) 

w 
odniesieniu 

Pozostałe 

2021 r. I półrocze 
II 

półrocze 
do planu środki 

        
(kol 5*100/kol 

2) 
  

1 2 3 4 5 6 7 

PP Dobrzeń Wielki         925,00 zł  
                 

-   zł  
        

500,00 zł  
     500,00 zł  54,05         425,00 zł  

PSP Chróścice      1 600,00 zł  
        

500,00 zł  
                

-   zł  
     500,00 zł  31,25      1 100,00 zł  

PP Chróścice         686,00 zł  
                 

-   zł  
                

-   zł  
             -   zł  0,00         686,00 zł  

ZS Dobrzeń Wielki      4 440,00 zł  1 650,00 zł 
                

-   zł  
             

1 650 zł  
37,16      2 790,00 zł  

ZS-P Kup      1 778,00 zł  
                 

-   zł  
                

-   zł  
             -   zł  0,00      1 778,00 zł  

PSP z OS w 
Dobrzeniu Wielkim 

     3 216,00 zł  
                 

-   zł  
                

-   zł  
             -   zł  0,00      3 216,00 zł  

 Razem:     12 645,00 zł  2 150,00 zł 500,00 zł    2 650,00 zł  20,96    9 995,00 zł  

 

Dofinansowanie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 

W 2021 r. Gmina Dobrzeń Wielki złożyła wnioski o zwiększenie części oświatowej 

subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w 2021 r. biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

 dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego  

na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych 

do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. - kwota 

dofinansowania jaką otrzymała Gmina – 108 941,00 zł 

 sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w utrwaleniu wiadomości  

i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego – wniosek Gminy zaakceptowany przez MEiN.   

Zajęcia wspomagające były organizowane w szkołach podstawowych  

dla uczniów uczęszczających do klas IV-VIII oraz szkołach ponadpodstawowych 

dla uczniów uczęszczających do wszystkich klas tych szkół. O wykorzystaniu  

i organizacji godzin tych zajęć decydował dyrektor szkoły, który w uzgodnieniu  

z radą pedagogiczną ustalił przedmioty, które były realizowane w ramach zajęć 

wspomagających, biorąc pod uwagę potrzeby uczniów wszystkich oddziałów  

oraz możliwości organizacyjne szkoły. Dyrektor decydował również  

o powierzeniu realizacji zajęć wspomagających nauczycielom zatrudnionym  

w szkole. Nauczyciele realizowali zajęcia wspomagające zgodnie z przepisami 

ustawy Karta Nauczyciela w zakresie czasu pracy nauczycieli i odpowiednio  

do powyższego byli wynagradzani. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym 

wymiarze zajęć realizowali zajęcia wspomagające w ramach godzin 

ponadwymiarowych. Za realizację tych zajęć otrzymali wynagrodzenie za godziny 

ponadwymiarowe, które wypłacano według stawki osobistego zaszeregowania 

nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. Nauczyciele 

zatrudnieni w niepełnym wymiarze zajęć realizowali zajęcia wspomagające  

w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. 
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 Jednorazowy dodatek uzupełniający 4.7

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, organ 

prowadzący szkołę ma obowiązek przeprowadzenia analizy poniesionych w poprzednim 

roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu  

do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W przypadku 

nieosiągnięcia średnich wynagrodzeń, nauczycielom, w terminie do 31 stycznia 

następnego roku kalendarzowego, wypłacany jest jednorazowy dodatek 

uzupełniający.  

W tabeli poniżej przedstawiona jest szczegółowa analiza średnich wynagrodzeń 

nauczycieli za 2021 r., według stopnia awansu zawodowego: 

 

Rok podlegający analizie          Liczba m-cy obowiązywania                   Kwota bazowa   

                  w roku podlegającym analizie                  od dnia 1 stycznia 

                        kwoty bazowej B1         do dnia 31 grudnia (B1) 

                           

      

 

 

Tabela 11. 

 

Po przeprowadzeniu w/w analizy, okazało się, że średnia wysokość wynagrodzeń w roku 

2021 została osiągnięta przez nauczycieli na wszystkich stopniach awansu 

zawodowego. 

 

 

2021 

3 537,80 zł 12 

Stopnie 
awansu 

zawodowego  

Wskaźniki 
określone 
w art. 30 
ust. 3 KN 

 
Średnie 

wynagrodzenie 
 

Średnioroczna 
liczba etatów 
ustalana dla 

okresów 
obowiązywania 
poszczególnych 
kwot bazowych 

 
Suma iloczynów 
średniorocznej 
liczby etatów  

i średnich 
wynagrodzeń,  

o których mowa w 
art. 30 ust. 3 KN, 
ustalonych dla 

okresów 
obowiązywania 
poszczególnych 
kwot bazowych 

12 x (kol. 4 x kol. 6)  

Wydatki 
poniesione  
w roku na 

wynagrodz.  
w 

składnikach 
wskazanych  

w art. 30  
ust. 1 KN 

Kwota 
różnicy 

 
(kol. 6 –  
kol. 5) 

 
od dnia  

1 stycznia do 
dnia 31 grudnia 

(kol 3 x B1) 
 
 

 
od dnia  

1 stycznia do 
dnia 31 grudnia 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Stażysta 100% 3 537,80 
 

3,83 
 

162 597,29 162 667,09 
 

69,80 
 

Kontraktowy 111% 3 926,96 20,16 950 010,16 1 058 871,70 
 

108 861,54 
 

Mianowany 144% 5 094,43 18,74 1 145 635,42 1 238 404,77 
 

92 769,35 
 

Dyplomowany 184% 6 509,55 89,62 7 000 630,45 7 606 021,78 
 

605 391,33 
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 Wyniki egzaminów zewnętrznych 4.8

 

Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty 

 

 Tabela 12. Średni wynik procentowy (%) - egzamin ósmoklasisty 2021 -  

zasięg „gmina-kraj” 

 
 gmina powiat województwo kraj 

j. polski 62 60 57 58 

matematyka 53 48 42 44 

j. angielski  73 67 61 59 

j. niemiecki  59 65 60 47 

Uwaga: średnie wyniki obejmują dane dot. szkół na wsi  

 

Tabela 13. Średni wynik procentowy (%) - egzamin ósmoklasisty 2021 – zasięg 

„szkoły gminy Dobrzeń Wielki”  

 
 PSP w Kup PSP Chróścice  PSP nr 3 w DW PSP z OS w DW 

j. polski 70 51 75 58 

matematyka 47 43 63 59 

j. angielski  77 65 71 76 

j. niemiecki  63 42 99 59 

 

 Komentarze z poszczególnych szkół podstawowych dotyczące  4.9

wyników egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 

I. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Chróścicach  

W roku szkolnym do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 24 uczniów. Klasa była 

zróżnicowana: na 24 uczniów 5 uczniów to uczniowie posiadający opinie poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, 1 uczennica ma orzeczenie o niepełnosprawności 

intelektualnej w stopniu lekkim (jej wynik nie wlicza się do średniego wyniku klasy),  

1 uczennica orzeczenie o dysleksji i dyskalkulii. Ponadto należy nadmienić, że na 

przestrzeni kilku lat kilkoro uczniów, którzy rozpoczynali naukę w szkole podstawowej  

i uzyskiwali bardzo wysokie wyniki w nauce, z różnych powodów przeszło do innych 

szkół na terenie gminy. 

Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać w kilku czynnikach: 

- połączeniu w ostatniej klasie szkoły podstawowej dwóch klas. Jeszcze w ubiegłym roku 

uczniowie tworzyli dwa zespoły klasowe. Zgodnie z decyzją organu prowadzącego 

zostały one połączone w klasie ósmej w jedną klasę. Ze względu na skonfliktowanie obu 

klas, wysiłki grona pedagogicznego koncentrowały się na integracji obu klas, co, biorąc 

pod uwagę sytuację pandemii, nie było łatwym zadaniem; 

- dużym zróżnicowaniem wśród uczniów. Jak już wspomniano wyżej, kilkoro bardzo 

dobrych uczniów przeszło do innych szkół. Liczne badania wyników nauczania 

prowadzone przez nauczycieli potwierdzały, że w obu klasach przewagę stanowili 

uczniowie mający problemy w nauce; 
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- corocznej zmianie wychowawcy. W chwili objęcia funkcji przez obecnego dyrektora 

szkoły, czyli w 2018 polityka kadrowa uległa stabilizacji. Jednak we wcześniejszych 

latach, praktycznie od klasy czwartej, obecna klasa ósma miała co roku innego 

wychowawcę (dotyczyło to obu klas tworzących w tym roku klasę ósmą). Równie często 

zmieniali się nauczyciele przedmiotów. W tym roku szkolnym również nastąpiła zmiana 

wychowawcy, ale spowodowały je czynniki niezależne, tj. połączenie klas oraz odejście 

ze szkoły do innej pracy jednego z wychowawców klasy siódmej; 

-sytuacji związanej z pandemią i zdalnym nauczaniem. Zdalne nauczanie trwające przez 

większą część roku na pewno nie ułatwiło integracji klasy, budowania atmosfery 

sprzyjającej podnoszeniu ambicji uczniów.  

Przewidując już wcześniej, że sytuacja klasy będzie trudna i wszystkie zmiany odbiją się 

na wynikach egzaminu ósmoklasisty, dyrektor szkoły i grono pedagogiczne od początku 

roku podjęli działania mające zminimalizować skutki połączenia klasy  

i odchodzenia zdolniejszych uczniów ze szkoły. Podjęto następujące działania: 

- zorganizowano zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki. Od 8 marca 

bieżącego roku dołożono dodatkowo jedną godzinę zajęć wyrównawczych  

z matematyki, 

- od początku roku szkolnego odbywały się zajęcia kształtujące kreatywność  

z przedmiotów egzaminacyjnych, 

- regularnie odbywały się konsultacje dla ósmoklasistów z przedmiotów 

egzaminacyjnych, on-line, a kiedy było to już możliwe, na terenie szkoły, 

- przeprowadzano od drugiego okresu comiesięczne egzaminy próbne, 

- przeprowadzono szkolenia dla uczniów i rodziców z procedur egzaminacyjnych. 

Wszystkie te działania spowodowały, że uczniowie najsłabsi uzyskali wynik na miarę 

swoich możliwości, nawet powyżej średniego wyniku z egzaminów próbnych.  

Tylko jeden uczeń (mający opinię poradni) uzyskał wynik jednocyfrowy z matematyki 

(8%)- co w porównaniu do ubiegłych lat jest postępem. Wśród uczniów były również 

wyniki bardzo wysokie, rzędu 98% - j. angielski, wysokie: 88% - matematyka, j. polski -

78%.  

Można więc wnioskować, że tegoroczny wynik jest odbiciem możliwości 

intelektualnych absolwentów szkoły z jednej strony, z drugiej zaś pokazuje,  

że działania podjęte przez szkołę były właściwe. 

 

II. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu 

Wielkim 

Egzamin ósmoklasisty pisało 37 uczniów. Wśród uczniów znajdowały się dwie osoby  

z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim oraz 8 osób, którym 

dostosowano formy egzaminu ze względu na opinię Poradni Psychologiczno– 

Pedagogicznej bądź zaświadczenie lekarskie. 

Wśród 37 uczniów klas VIII 2 uczęszczało na zajęcia rewalidacyjne, dla 1 ucznia 

zorganizowano zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia 7 uczęszczało na zajęcia 

korekcyjno–kompensacyjne.  

 

 

 



 
 
  
 

34 
 

Z konsultacji skorzystało:  

Język polski – 37 uczniów 

Matematyka – 25 uczniów 

Język angielski - 19 uczniów 

 

W roku szkolnym 2019/2020 część uczniów rozpoczęła naukę w klasie VII w Publicznej 

Szkole Podstawowej Nr 3 w Dobrzeniu Wielkim, w związku z tym klasy zostały 

utworzone z trzech różnych zespołów. 

 

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – arkusz standardowy zawierał 19 zadań,  

w tym 11 zadań zamkniętych (zadania wyboru wielokrotnego, zadania prawda-fałsz  

i zadania na dobieranie) i 8 zadań otwartych. Za poprawne rozwiązanie wszystkich 

zadań można było uzyskać maksymalnie 45 punktów. Arkusz składał się z dwóch części.  

Pierwsza część zawierała 18 zadań. Zadania w tej części arkusza wymagały od ucznia 

znajomości wybranych lektur obowiązkowych, udzielenia odpowiedzi na pytania 

dotyczące treści tekstów zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, interpretacji tekstu 

kultury – kart z kalendarza inspirowanych lekturami szkolnymi – oraz napisania 

zaproszenia. W drugiej części arkusza uczeń wybierał jeden z dwóch tematów: 

wypowiedź o charakterze argumentacyjnym – rozprawkę – albo wypowiedź  

o charakterze twórczym – opowiadanie. 

Średni wynik szkoły to 58%.  W klasach ósmych na 37 osób zdających egzamin było  

5 uczniów, którzy zdobyli ponad 80% punktów – to jest 13% uczniów i jednego ucznia, 

który uzyskał mniej niż 20% punktów. Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie  

z zadaniami, które sprawdzały odbiór tekstów lektury (w tym tekstów ikonicznych - 

dopasowanie obrazka do odpowiedniej lektury) i wyszukiwanie w tekście potrzebnych 

informacji. Egzamin wskazał również umiejętności, które ósmoklasiści opanowali słabiej. 

Z języka polskiego trudność sprawiło zadanie z zakresu kształcenia literackiego 

sprawdzające umiejętność rozpoznania rodzaju literackiego, jakim jest epika, i określenia 

jej charakterystycznych cech (należało podać, czy „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza  

to epika, czy liryka i dlaczego). 

 

Egzamin ósmoklasisty z matematyki - średni wynik szkoły to 59%. Jest  on wyższy  

od średniego wyniku w kraju o 12 punktów procentowych. Najsłabszy wynik wynosił 8% 

pozytywnie rozwiązanych zadań, a cztery osoby napisały na 96 lub ponad 96%. Powyżej 

80% uczniów poprawnie rozwiązało zadania z działaniami na ułamkach zwykłych  

oraz z działaniami na potęgach jak również zadanie z zastosowaniem rachunku 

prawdopodobieństwa oraz z wykorzystaniem własności figur geometrycznych  

na płaszczyźnie. Uczniom największą trudność sprawiło zadanie z działaniami  

na ułamkach dziesiętnych, zadanie z procentami, w którym należało obliczyć podatek 

dostrzegając analogię i sformułować wniosek oraz zadanie z wyrażeń algebraicznych  

z wieloma zmiennymi.   

 

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego - średni wynik to 76% i jest on wyższy 

niż w kraju, województwie, powiecie i gminie. 5 osób napisało egzamin na poziomie 
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100%. Egzamin sprawdzał umiejętności słuchania, rozumienia tekstu czytanego, w tym 

zadania otwarte i umiejętność pisania. 

 

Egzamin ósmoklasisty z języka niemieckiego w roku szkolnym 2020/2021 pisały trzy 

osoby. 

Dwie uczennice napisały egzamin bardzo dobrze uzyskując 76% punktów, jedna 

uczennica mająca spore problemy w nauce i dostosowanie wymagań napisała egzamin 

słabo, zaniżając tym samym średnią zdających z tego przedmiotu, która wyniosła 59%. 

Egzamin ósmoklasisty sprawdzał umiejętności słuchania, rozumienia tekstu czytanego, 

w tym zadania otwarte i umiejętność pisania. 

 

III. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Dobrzeniu Wielkim 

Szkoła osiągnęła bardzo dobre wyniki (patrz tabela 13), tym bardziej, że do egzaminu 

(spośród 23 uczniów) przystępowali uczniowie z dostosowaniem oraz opiniami Poradni 

Psychologiczno–Pedagogicznej (5 uczniów), dwóch obcokrajowców oraz jedna osoba  

z dziecięcym porażeniem mózgowym.  

 

IV. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kup 

Wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, pomimo prawie 1,5 rocznego nauczania 

zdalnego oraz w porównaniu z zeszłorocznymi wynikami przedstawiają się dobrze.  

Na wzrost wpływ miały liczne egzaminy próbne organizowane przez szkołę oraz 

nauczycieli przedmiotowców, zajęcia dodatkowe z j. angielskiego realizowane w trakcie 

nauczania zdalnego w ramach przydziału nauczyciela bibliotekarza, zajęcia 

wyrównawcze realizowane przez nauczycieli. Zauważalny wzrost średniego wyniku 

procentowego z języków obcych w przypadku j. angielskiego to wzrost o 21%,  

a w przypadku j. niemieckiego o 14 %. Zauważalny jest natomiast spadek średniego 

wyniku procentowego z matematyki (wpływ na obniżony wynik z pewnością miała 

pandemia koronawirusa oraz duża absencja nauczyciela matematyki).  

 

Komentarz Organu Prowadzącego w sprawie wyników egzaminów ósmoklasisty  

 

1. Średnie wyniki z egzaminów na poziomie gminy w 75% są najwyższe  

w odniesieniu do wyników, jakie zostały osiągnięte przez uczniów powiatu, 

województwa i kraju. Jest to następstwem efektywnej pracy uczniów i nauczycieli, 

jak również prawidłowo funkcjonującego nadzoru pedagogicznego ze strony 

dyrektorów, a co najważniejsze - wsparcia i współpracy z rodzicami/opiekunami 

prawnymi tych, którzy z dniem 25 czerwca 2021 stali się absolwentami 

Publicznych Szkół Podstawowych z terenu Gminy Dobrzeń Wielki.  

2. Wszyscy uczniowie klasy VIII Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w latach 

2013/2014 - 2018/2019 byli uczniami innych szkół w tym szkół, dla których 

Organem Prowadzącym jest Gmina Dobrzeń Wielki. Taki stan rzeczy 

podyktowany został utworzeniem z dniem 1 września 2018 w/w szkoły, a co za 

tym idzie prowadzeniem rekrutacji odpowiednio do klasy I, IV, VII,  

aż do planowanego uzyskania pełnego cyklu na I i II etapie edukacyjnym.  
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 Analiza wyników egzaminu maturalnego 4.10

Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Dobrzeniu Wielkim 

Stan na 30.09.2021 r. (www.oke.wroc.pl) 

 

Tabela 14. Zdawalność - tylko szkoły stacjonarne 

 

Zdawalność (%) 

LO W DW LO w powiecie  LO w Opolu LO w woj. opolskim 

92,5 72,5 98,2 93,8 

Wniosek: Zdawalność egzaminu maturalnego absolwentów LO w Dobrzeniu Wielkim jest 

wyższa od zdawalności absolwentów w powiecie. 

UWAGA: przy liczbie zdających mniejszej niż 10 – brak średnich wyników uzyskanych  

z egzaminu 

 

Tabela 15. Średni wynik – część pisemna - poziom podstawowy 

Przedmiot Poziom podstawowy (obowiązkowy) 

Liczba uczniów Zdawalność % Średni wynik % 

język polski 43 97,7 49,7 

matematyka 43 90,7 54,4 

język angielski  35 94,3 79,1 

język niemiecki  8 100 78,8 

Wniosek: na poziomie podstawowym najwyższy wynik został osiągnięty z języka 

angielskiego ale zdawalność 100%-owa dotyczy języka angielskiego i j. niemieckiego; 

najniższy średni wynik procentowy uzyskano z matematyki 

 

Tabela 16. Porównanie zdawalności (%) - szkoły w Opolu – część pisemna – 

poziom podstawowy  

 

Przedmiot  

I II III V VI VIII IX 

100,0 100,0 100,0 100,0 84,0 98,0 84,0 

j. polski 100,0 100,0 100,0 100,0 98,0 100,0 98,0 

matematyka 100,0 100,0 100,0 100,0 87,0 98,0 84,0 

j. angielski  100,0 100,0 100,0 100,0 89,0 100,0 98,0 

j. niemiecki  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 

Wniosek: 100% zdawalność została osiągnięta w czterech opolskich liceach 

stacjonarnych (publicznych) 

 

Tabela 17. Porównanie średnich wyników  (%)-  szkoły w Opolu – część pisemna – 

poziom podstawowy 

Przedmiot  I II III V VI VIII IX 

j. polski 61,0 68,0 69,0 71,0 49,0 64,0 49,0 

matematyka 65,0 82,0 87,0 79,0 51,0 69,0 46,0 

http://www.oke.wroc.pl/
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j. angielski  86,0 97,0 96,0 94,0 69,0 89,0 73,0 

j. niemiecki  76,0 96,0 - 89,0 - - - 

 

Tabela 18. Porównanie zdawalności (%) - szkoły (LO) w powiecie opolskim  – część 

pisemna – poziom podstawowy 

 

Przedmiot 

Niemodlin (N) Prószków (P) Ozimek (O) Tułowice (T) 

83,0 56,0 75,0 64,0 

j. polski 100,0 82,0 88,0 91,0 

matematyka 83,0 56,0 81,0 64,0 

j. angielski  94,0 88,0 86,0 91,0 

j. niemiecki  - 100,0 100,0 - 

Wniosek: Najwyższa zdawalność egzaminu maturalnego została osiągnięta przez 

absolwentów PLO w Dobrzeniu Wielkim (tabela nr 5) 

 

Tabela 19. Porównanie średnich wyników  (%) - szkoły (LO) w powiecie opolskim – 

część pisemna – poziom podstawowy 

Przedmiot  Niemodlin (N) Prószków (P) Ozimek (O) Tułowice (T) 

j. polski 66,0 39,0 47,0 45,0 

matematyka 43,0 32,0 44,0 43,0 

j. angielski  74,0 50,0 73,0 46,0 

j. niemiecki  - - - - 

 

Tabela 20. Ilość zdających/średni wynik % – część dodatkowa – LO w Opolu  

i powiecie opolskim 
Przedmiot  LO 

w 
DW 

I II III V VI VIII IX L
O 
w 
N 

LO 
w P 

L
O 
w 
O 

L
O 
w 
T 

j. polski 12/4
8 

46/56 105/6
6 

38/65 78/57 8/- 19/4
6 

12/4
1 

3/- - - - 

matematyk
a 

7/- 20/31 121/5
2 

61/67 67/49 12/1
7 

21/2
5 

3/- - 1/- - 5/- 

j. angielski  29/6
9 

101/6
9 

217/8
5 

110/8
8 

134/7
9 

26/5
7 

41/7
8 

23/5
6 

6/- 9/- 6/- 6/- 

j. niemiecki  5/- 7/- 40/81 6/- 19/80 1/- 3/- - - 2/- - - 

biologia 10/2
8 

39/29 97/53 59/58 66/43 14/1
9 

30/3
4 

10/1
8 

7/- 14/1
1 

8/- - 

chemia 13/1
6 

7/- 75/43 55/48 22/32 1/- 13/2
8 

7/- - - 3/- 6/- 

fizyka  1/- 10/22 52/50 11/65 23/50 3/- 3/- - - - - - 

geografia 11/3
1 

44/32 65/49 16/61 38/55 7/- 13/3
3 

8/- 9/- 6/- 4/- - 

historia 5/- 14/28 36/55 24/58 11/52 3/- - 6/- - 1/- 3/- - 

Uwaga” 
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Np. 5/- - oznacza – mniej niż 10 absolwentów przystąpiło do egzaminu z danego 

przedmiotu (brak średnich wyników z egzaminu) 

 

Tabela 20a wyniki w skali staninowej (tylko dla przedmiotów ze średnim 

wynikiem %-owym) 
Przedmiot  LO w 

DW 
I II III V VI VIII IX LO 

w 
N 

LO 
w P 

LO 
wO 

LO 
w T 

j. polski 5 6 7 6 6 - 5 3 - - - - 

j. angielski  5 5 6 7 6 5 6 4 - - - - 

biologia 5 5 7 7 6 4 6 4 - 3 - - 

chemia 4 - 6 6 5 - 5      - - - - - 

geografia 5 5 7 8 7 - 5 - - - - - 

Wniosek:  
1. absolwenci PLO w Dobrzeniu Wielkim, w części dodatkowej, uzyskali średnie 

wyniki z 80% przedmiotów na poziomie “średnim” wg klas – skale staninowe 

wyników 

 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  

z siedzibą w Dobrzeniu Małym 

Stan na 30.09.2021r. (www.oke.wroc.pl) 

 

 

Tabela 21. Zdawalność – tylko szkoły zaoczne 

 

Zdawalność (%) 

LOD w DM  LOD w powiecie 

(tylko DM) 

LOD w Opolu LOD w woj. 

opolskim 

62,5 62,5 33,6 32,2 

Wniosek: absolwenci LOD w Dobrzeniu Małym osiągnęli wyższą zdawalność  

w odniesieniu do szkół dla Dorosłych funkcjonujących w Opolu jak i woj. opolskim 

Ze względu na ilość absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego mniejszą 

niż 10, nie podano informacji dot. średnich wyników uzyskanych przez zdających (brak 

danych na www.oke.wroc.pl ) 

 

Tabela 22. Porównanie zdawalności (%)- szkoły w Opolu – część pisemna – 

poziom podstawowy 

Przedmiot  Poziom podstawowy (obowiązkowy) 

Liczba słuchaczy  Zdawalność % Średni wynik % 

język polski 13 76,9 34,8 

matematyka 13 30,8 25,4 

język angielski  7 71,4 39,1 

język niemiecki  6 100 63,0 

Wniosek: absolwenci jedenastu szkół funkcjonujących w Opolu osiągnęli niższą 

zdawalność niż absolwenci LOD w Dobrzeniu Małym (patrz tabelka nr 12) 

 
 

http://www.oke.wroc.pl/
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Tabela 23. Ilość słuchaczy/średni wynik % – część dodatkowa – LOD zaoczne  

w Opolu i w DM 

 

Przedmiot  DM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

chemia 1/- - 2/- - - - - - - 1/- - 1/- 1/- 

geografia 1/- 2/- - - - 1/- - - - 1/- - - - 

historia 1/- 2/- - - 1/- - - - 1/-- - - - 2/- 

j. angielski 3/- 11/69 7/- - - 4/- - 1/- 1/- 1/- - 5/- 5/- 

Gdzie: 1-12- Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych – forma zaoczna w Opolu  
LOD w Dobrzeniu Małym – jedyne w powiecie opolskim  
Wnioski 
1. w części dodatkowej egzaminu maturalnego brak możliwości dokonania analizy pod 

względem średnich 
2. j. angielski – przedmiot dodatkowy – najczęściej deklarowany wśród absolwentów 

Liceów dla Dorosłych 

 

 

Publiczne Technikum z siedzibą w Dobrzeniu Małym 

Stan na 30.09.2021r. (www.oke.wroc.pl) 

 

Tabela 24. Zdawalność  

 

Zdawalność 

(%) 

PT w 

DM 

PT w 

powiecie  

PT w 

Opolu 

PT w woj. 

opolskim 

PT w OKE 

Wrocław 

PT w 

kraju  

79,2 81,5 84,3 74,7 71,2 75,0 

Wniosek: zdawalność 79,2 % uzyskana przez absolwentów PT z siedzibą w Dobrzeniu 

Małym jest najwyższa w porównaniu ze zdawalnością osiągniętą w województwie 

opolskim, OKE Wrocław i w kraju  

 

Tabela 25. Średni wynik – część pisemna - poziom podstawowy 
 

Przedmiot 
Poziom podstawowy (obowiązkowy) 

Liczba uczniów Zdawalność % Średni wynik % 

język polski 24 100,0 53,0 

matematyka 24 79,2 47,0 

język angielski  16 100,0 80,0 

język niemiecki  8 75,0 brak inf. 

Wniosek: 100%-wą zdawalność uzyskano z 50% przedmiotów, z których przystąpiono  

do egzaminu maturalnego 
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Tabela 26. Porównanie zdawalności (%) - szkoły w Opolu i powiecie opolskim 

(oprócz DM) – część pisemna – poziom podstawowy 

 
Przedmiot  I II III IV V VI VII VIII IX O T 

93,5 69,6 97,1 70,6 98,4 95,2 71,4 46,0 27,3 78,6 87,5 

j. polski 99 98 99 91 99 95 92 82 82 100 100 

matematyka 95 72 98 74 99 95 72 52 27 86 88 

j. angielski  97 98 100 100 100 94 95 80 75 93 94 

j. niemiecki  96 93 100 94 96 100 95 50 50 brak 
inf. 

brak 
inf. 

Wniosek: najwyższa zdawalność egzaminów maturalnych jaka została osiągnięta przez 

absolwentów opolskich techników to 98,4% 

 
Tabela 27. Średni wynik (%) – część obowiązkowa – technika w Opolu i powiecie 

opolskim (oprócz DM) 

 
przedmiot I II III IV V VI VII VIII IX O T 

j. polski 57 56 60 47 58 48 52 42 40 45 54 

matematyka 58 39 60 43 80 45 38 33 23 45 50 

j. angielski  75 69 83 72 91 61 66 59 brak 
inf. 

72 74 

j. niemiecki  77 58 77 67 88  brak 
inf. 

64 brak 
inf. 

brak 
inf. 

brak 
inf. 

brak 
inf. 

Wniosek: najwyższy średni wynik procentowy jaki został osiągnięty to 91% (j. angielski) 

a najniższy to 23% (matematyka)  

 

Tabela 28. Ilość zdających/średni wynik (%) – część dodatkowa – technika  

w powiecie opolskim i w Opolu 

 
przedmiot DM O T I II III IV V VI VII VIII IX 

biologia 1/- - 10/22 25/23 19/13 3/- 3/- - 1/- 6/- 7/- 1/- 

historia 2/- - 2/- 2/- 2/- 9/- 1/- 4/- - 2/- 3/- - 

informatyka 1/- 5/- - 3/- - 1/- - 37/36 - - 4/- 1/- 

j. angielski 13/58 12/47 8/- 50/59 37/53 113/60 42/45 143/74 8/- 49/41 18/56 4/- 

j. niemiecki 4/- - 1/- 21/67 7/- 31/58 24/37 20/76 5/- 12/58 - 2/- 

matematyk
a 

11/9 5/- - 61/14 1/- 48/16 21/8 176/25 3/- 10/11 9/- 1/- 

WOS 4/- - - 1/- 1/- 9/- 2/- 4/- - 1/- - 2/- 
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Tabela 28a. Wyniki w skali staninowej  

(tylko dla przedmiotów ze średnim wynikiem %-owym) 
przedmiot DM O T I II III IV V VI VII VIII IX 

j. angielski 5 4 - 5 4 5 4 5 - 4 4 - 

matematyka 4 - - 4 - 4 - 5 - 4 - - 

Gdzie: 1-9 technika w Opolu;  O, T,  DM– technika w powiecie opolskim 

 

 

 

Analiza wyników egzaminu zawodowego 

 

Branżowa Szkoła I-go stopnia (BS-)I oraz Publiczne Technikum (PT) w Dobrzeniu 

Małym 

 

Ilość absolwentów (BS-I) w 2019/2020 – 28 osób 

a) egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (OKE Wrocław) – 6 osób (AU.20 

oraz TG.07) 

b) egzamin czeladniczy (Izby Rzemieślnicze) – 22 osoby (sesja egzaminacyjna 

zakończy się w grudniu 2020 r.) 

UWAGA: uczniowie technikum składają egzaminy potwierdzające poszczególne 

kwalifikacje nie jako absolwenci lecz jako uczniowie 

 

Egzamin zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (sesja: styczeń – luty oraz 

czerwiec – lipiec) 

 

Tabela 29.  

a) zdawalność 
 

l. p. 
 

Zawód/ 
kwalifikacja  

 
Przystąpiło 

Zdawalność (%) 

szkoła  powiat woj. op kraj 

1 Slusarz  
(MG.20.) 

1 100 100 86,0 87,0 

2 Operator 
obrabiarek 
skrawajacych 
(MG.19.) 

 

2 

 

0 

 

0 

 

78,0 

 

76 

3 Monter zabudowy 
i robót 
wykończeniowych 
(BD.04.) 

 

1 

 

100 

 

100 

 

55 

 

68 

4 Monter sieci i 
instalacji 
sanitarnych  
(BD.05.) 

 

1 

 

0 

 

0 

 

88 

 

82 

5 Technik logistyk 
(SPL.01) 

13 84,6 84,6 93 86 
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6 Technik logistyk 
(AU.32) 

 

11 

 

95,5 

 

95,5 

 

88,0 

 

86,0 

7 Technik 
informatyk 
(EE.08) 

 

10 

 

60,0 

 

60,0 

 

79,0 

 

77,0 

8 Technik 
informatyk 
(EE.09) 

 

14 

 

57,1 

 

71 

 

58 

 

66 

Razem 53 - - - - 

 

Tabela 30.  

b) średnie wyniki (%) uczniów/absolwentów ZS w Dobrzeniu Wielkim – część pisemna  

i praktyczna 

 
L.p. Kwalifikacja  Część  

pisemna  Praktyczna 

1 MG.19 48 91,5 

2 MG.20 55,0 90,0 

3 BD.04 50,0 93,0 

4 BD.05 43,0 92,0 

5 SPL.01 92,3 88,5 

6 AU.20 0 98,0 

7 AU.32 69,2 82,9 

8 EE.08 63,5 78,7 

9 EE.09 68,1 75,4 

 

Wniosek  

1. W przypadku dwóch kwalifikacji (MG.20 oraz BD.04) absolwenci BSI 
uzyskali najwyższą zdawalność w odniesieniu do zdawalności w woj. 
opolskim oraz kraju. 

2. W przypadku dwóch kwalifikacji (MG.19 oraz BD.05) zdawalność 
egzaminów przez absolwentów BSI wynosi „0%” 

3. W przypadku kwalifikacji AU.32, zdawalność egzaminów uczniów PT jest 
wyższa w odniesieniu do województwa i kraju 

 

 

 Realizacja projektów unijnych 4.11

1) „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności” - 

skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej, współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego zakończony został w listopadzie 2021 r., 

natomiast licencja dla dzieci i nauczycieli do nauki j. angielskiego była aktywna do końca 

grudnia 2021 r. 
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2) „Przedszkole dla wszystkich przyjazne” (edycja II) – kontynuacja w roku 2021 

projektu w którym uczestniczyły wszystkie przedszkola publiczne, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – wzbogacenie 

bazy dydaktycznej przedszkoli przyczyniającej się do zwiększenia atrakcyjności 

prowadzonych zajęć oraz pogłębienia wiedzy nauczycieli w zakresie specjalnych potrzeb 

edukacyjnych dzieci.  

 

3) „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy-3” – dalsza realizacja projektu, który 

zakłada podnoszenie umiejętności oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych, rozwój 

współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-

gospodarczym, zakup wyposażenia do pracowni szkolnych. Projekt realizowany był  

w Branżowej Szkole I Stopnia oraz Publicznym Technikum w Dobrzeniu Małym  

do lutego 2021 r. 

 

4) „Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża” – kontynuacja w roku 

2021 projektu realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego, którego celem był zakup laptopów dla nauczycieli szkół podstawowych  

do pomocy w prowadzeniu nauczania zdalnego. 

 

5) „Op@lskie dla liceów - zdalne nauczanie zbliża” – kontynuacja w roku 2021 

projektu, dzięki któremu nauczyciele LO otrzymali laptopy z oprogramowaniem  

do przeprowadzenia kształcenia na odległość. Szkole przekazane zostały monitory 

interaktywne z systemem dwukierunkowej komunikacji, wizualizery, kamery internetowe 

ze statywami, zestawy słuchawkowo-mikrofonowe. Przeprowadzone zostały także 

szkolenia dla nauczycieli.  

 

6) “Kreatywna Opolszczyzna – program twórczych metod kształcenia w szkołach 

AO” – kontynuacja projektu w 2021 r. w ramach którego podniesiono jakość kształcenia 

w szkołach podstawowych Aglomeracji Opolskiej w ramach TIK w wyniku realizacji 

programów nauczania przyczyniających się do podniesienia kompetencji kluczowych, 

umiejętności uniwersalnych uczniów – w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi oraz nauczycieli w wyniku udziału w dodatkowych zajęciach, wyjazdach  

do miejsc edukacji bezpośredniej, konkursach, kursach doskonalących, doposażenia 

pracowni szkolnych. 

 

7) “Laboratoria Przyszłości” –  projekt edukacyjny realizowany przez Ministerstwo 

Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów.  

Celem projektu jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród 

uczniów kompetencji przyszłości, tj. nauki, technologii, inżynierii, sztuki oraz matematyki. 

Gmina Dobrzeń Wielki w ramach projektu otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 

289.800 zł, dzięki któremu uczniowie z wszystkich szkół podstawowych będą mogli 

uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywanie praktycznych umiejętności. 
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8) “Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - Gmina Dobrzeń Wielki pozyskała 

środki w ramach “Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” 

na rok 2022, w ramach Priorytetu 3. Zakup nowości wydawniczych do placówek 

wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych. 

W przypadku przedszkoli (PP w Chróścicach, Dobrzeniu Wielkim i Kup) wkład własny 

gminy wyniósł 2.125 zł, a wartość całego projektu 10.625 zł. 

W przypadku PSP w Chróścicach wkład własny gminy wyniósł 3.000 zł, a wartość 

całego projektu 15.000 zł. 

Łączna kwota całego projektu dla Gminy Dobrzeń Wielki wyniosła 25.685 zł, w tym 

dotacja w wysokości 20.500 zł. 
 

 Nagrody i wyróżnienia Wójta Gminy dla najlepszych uczniów 4.12

1. Nadanie tytułu „Dobrzeński Talent" i wręczenie statuetek. 

Podstawą prawną nadawania tytułu „Dobrzeński Talent” jest regulamin stanowiący 

załącznik do Zarządzenia Nr 0050.1.81.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia  

9 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu nadawania tytułu 

„Dobrzeński Talent” uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych Gminy 

Dobrzeń Wielki. 

Nadawanie tytułu ma na celu wyróżnianie i nagradzanie uzdolnionych uczniów szkół, 

funkcjonujących na terenie gminy, za szczególne osiągnięcia w różnych formach 

współzawodnictwa, zwłaszcza w zakresie wiedzy przedmiotowej, tematycznej i służy 

motywowaniu ich do dalszej pracy nad rozwijaniem swych talentów. 

W dniu 20 października 2021 r. w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami 

Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim odbyło się uroczyste wręczenie statuetek 

„Dobrzeński Talent" za osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2020/2021.  

Liczba wyróżnionych – 24 

 

 Obowiązek szkolny i obowiązek nauki w roku 2021 4.13

Zgodnie z art. 41 ustawy Prawo oświatowe, dyrektorzy publicznych szkół podstawowych 

kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych 

szkół, a gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą  

na terenie tej gminy w przedziale wiekowym 16-18 lat. 

Zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe rodzice dziecka podlegającego 

obowiązkowi nauki, na żądanie Wójta Gminy, na terenie której dziecko mieszka,  

są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko  

i zmianach w tym zakresie. W roku szkolnym 2021/2022 prowadzona była 

korespondencja z rodzicami dzieci podlegającymi obowiązkowi nauki. Monitorowanie 

spełniania obowiązku nauki przez Gminę, możliwe było też dzięki otrzymywanym  

ze szkół wykazom uczniów realizujących ten obowiązek. W Gminie Dobrzeń Wielki 

prowadzona jest ewidencja spełniania obowiązku nauki. W roku szkolnym 2021/2022 

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki nie wydał żadnego postanowienia o nałożeniu grzywny  

w celu przymuszenia wykonania obowiązku szkolnego i/lub obowiązku nauki, ponieważ 
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uczniowie z roczników 2004-2006 spełniali ten obowiązek w szkołach funkcjonujących 

na terenie kraju i za granicą.  
 

 Problemy w obszarze oświaty i wychowania 4.14

1) czas trwającej pandemii, która w edukację, jako jedną z głównych dziedzin życia 

społecznego, uderzyła bardzo mocno, 

2) bardzo często zmieniające się przepisy prawa oświatowego, 

3) więcej zadań scedowanych na samorządy wobec braku wsparcia finansowego  

z budżetu państwa 
  

 Konkursy przedmiotowe 4.15

Tabela 31. Eliminacje w konkursach przedmiotowych na etapie gminnym  

i wojewódzkim 

 

L.p. 

 

Nazwa konkursu 

 

Uczniowie szkoły 

podstawowej 

Eliminacje 

gminne 

Eliminacje 

wojewódzkie 

1 J. polski 10 1 

2 J. angielski 14 1 

3 J. niemiecki 7 2 

4 Historia 2 0 

5 Matematyka 6 1 

6 Biologia 6 0 

7 Geografia 2 0 

8 Fizyka 0 0 

9 Chemia 3 0 

 Ogółem: 50 5 

 

 

 Język mniejszości narodowej 4.16

W roku szkolnym 2020/2021 kontynuowana była w szkołach i przedszkolach publicznych 

nauka języka mniejszości narodowej umożliwiająca podtrzymywanie poczucia 

tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów. 
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Tabela 32.  

 

                     (dane wynikają z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30.09.2021 r.) 

 

 

 Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników 4.17

młodocianych 

Zgodnie z art. 122 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe wysokość kwoty dofinansowania 

kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi: 

1) w przypadku nauki zawodu - do 8 081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym  

36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania 

wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia, 

2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy 

pełny miesiąc kształcenia, 

3) w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b  

ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego 

pracownika, wynosi do 10 000 zł. 

W roku 2021 ww. dofinansowanie z Funduszu Pracy Wojewody Opolskiego otrzymało  

11 pracodawców, którzy wykształcili w następujących zawodach: (mechanik pojazdów 

samochodowych - 5, stolarz – 1, elektryk – 2, ślusarz – 1, monter sieci i instalacji 

sanitarnych – 2, fotograf – 1, lakiernik - 1) 13 młodocianych pracowników 

zamieszkałych na terenie gminy Dobrzeń Wielki. 

Łączna wartość wypłaconych środków dofinansowania z Funduszu Pracy w roku 2021 

wyniosła 105 022,99 zł. 

5 Zagospodarowanie przestrzenne i inwestycje 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 5.1

W 2021 r. zakończona została procedura sporządzania Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzeń Wielki, a dokument 

został zatwierdzony Uchwałą Nr XXXV/262/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia  

21 października 2021 r. 

Nazwa szkoły/przedszkola 
Liczba dzieci i młodzieży 

uczących się języka 
mniejszości narodowej 

PSP - Chróścice 111 

PSP - Kup 78 

PSP Nr 3 – Dobrzeń Wielki 94 

PSP z OS – Dobrzeń Wielki 248 

PP – Dobrzeń Wielki 96 

PP - Kup 49 

Razem  676 
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 Plany zagospodarowania przestrzennego 5.2

W 2021 r. w Gminie obowiązywały następujące plany zagospodarowania 

przestrzennego: 

 

1) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Chróścice zatw. Uchwałą 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki nr VI/68/99 z dnia 8 kwietnia 1999 r. opubl. w Dz. Urz. 

Województwa Opolskiego dnia 8 września 1999 r. Nr 32, poz. 199; 

 

2) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Dobrzeń Mały zatw. Uchwałą 

Nr XXIV/286/2001 z dnia 22.03.2001 r. opubl. w Dz. Urz. Województwa Opolskiego  

Nr 59, poz. 435 z dnia 16 lipca 2001 r.; 

 

3) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Dobrzeń Wielki zatw. 

Uchwałą Rady Gminy Dobrzeń Wielki nr XII/132/2003 r. z dnia 18 grudnia 2003 r. opubl. 

w Dz. Urz. Województwa Opolskiego z dnia 27 luty 2004 r. nr 12, poz. 211; 

 

4) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Kup zatw. Uchwałą Rady 

Gminy Dobrzeń Wielki Nr VI/69/99 z dnia 8 kwietnia 1999 r. opubl. w Dz. Urz. 

Województwa Opolskiego z dnia 8 września 1999 r. nr 32, poz. 200; 

 

5) Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego „terenu budowy nabrzeża 

przeładunkowego wraz z placem składowym, drogą dojazdową oraz przenośników 

węgla, położonego na gruntach wsi Dobrzeń Mały, Czarnowąsy, Borki” zatw. Uchwałą 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXXIV/381/2002 z dnia 25 kwietnia 2002 r. opubl. w Dz. 

Urz. Województwa Opolskiego z dnia 4 września 2002 r. nr 90, poz. 1223; 

 

6) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów zabudowy 

mieszkaniowej we wsi Dobrzeń Mały, Brzezie i Borki oraz terenów użytków rolnych  

we wsi Dobrzeń Wielki i Dobrzeń Mały zatw. Uchwałą Nr XXXV/254/2009 Rady Gminy 

Dobrzeń Wielki z dnia 9 lipca 2009 r. opubl. w Dz. Urz. Województwa Opolskiego z dnia  

3 września 2009 r. Nr 70, poz. 1105 

 

7) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego budowy drogi użytku publicznego 

w Chróścicach, od drogi wojewódzkiej nr 457 do granicy Gminy Dobrzeń Wielki zatw. 

Uchwałą Nr XXXVI/260/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 września 2009 r. 

opubl. w Dz. Urz. Województwa Opolskiego z dnia 29 października 2009 r. Nr 88,  

poz. 1290 

 

8) Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Chróścice zatw. 

Uchwałą Nr X/85/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 sierpnia 2011 r. opubl.  

w Dz. Urz. Województwa Opolskiego z dnia 7 października 2011 r. Nr 114, poz. 1375; 
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9) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego KUP – 2 zatw. Uchwałą  

Nr XXVII/251/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 lutego 2013 r. opubl. w Dz. 

Urz. Województwa Opolskiego z dnia 8 kwietnia 2013 r. poz. 902; 

 

10) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI – 2 zatw. 

Uchwałą Nr XXVII/250/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 lutego 2013 r. opubl. 

w Dz. Urz. Województwa Opolskiego z dnia 17 kwietnia 2013 r. poz. 975; 

 

11) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Chróścice – 2 zatw. Uchwałą  

Nr XXXVIII/380/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 kwietnia 2014 r. opubl.  

w Dz. Urz. Województwa Opolskiego z dnia 15 maja 2014 r. poz. 1332; 

 

12) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego korytarza energetycznego  

dla linii 400 i 110 kV na przedpolu stacji „Dobrzeń” zatw. Uchwałą Nr XXXIX/394/2014 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 maja 2014 r. opubl. w Dz. Urz. Województwa 

Opolskiego z dnia 12 czerwca 2014 poz. 1505; 

 

13) Miejscowego Plan Zagospodarowania Przestrzennego Dobrzeń Wielki-3 zatw. 

Uchwałą NR XIX/156/2016 Rady Gminy Dobrzeń wielki z dnia 23 czerwca 2016 r. opubl. 

w Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 12 lipca 2016 r. poz. 1579; 

 

14) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Dobrzeń Wielki-4 zatw. 

Uchwałą Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXV/194/2016 z dnia 2016-12-02, 

opublikowanego w Dz. Urz. Województwa Opolskiego poz. 2846 z dnia 2016-12-27 r.; 

 

15) Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Dobrzeń Wielki-2 

zatw. Uchwałą Nr XXXII/254/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 kwietnia 

2017 r. opubl. w Dz. Urz. Województwa Opolskiego z dnia 12-05-2017 poz. 1450; 

 

16) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa 

naturalnego Chróścice Zachód zatw. Uchwałą Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr V/38/2015 

z dnia 26-03-2015, opublikowanego w Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2015 r poz. 

993 z dnia 2015-04-15; 

 

17) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa 

naturalnego w Chróścicach gm. Dobrzeń Wielki zatw. Uchwałą nr XL/291/2009 Rady 

Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 grudnia 2009 r. opubl. W Dz. Urz. Województwa 

Opolskiego z dnia 23 luty 2010 r. Nr 21, poz. 323; 

 

18) Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Dobrzeń Wielki -

4 zatwierdzona Uchwałą Nr IX/73/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 sierpnia 

2019 r. która została opublikowana w Dz. Urz. Województwa Opolskiego poz. 2914  

z dnia 19-09-2019 r.; 

 

http://duwo.opole.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=36956
http://duwo.opole.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=36956
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19) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części wsi Chróścice -

Uchwała nr XL/300/2022 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 stycznia 2022 opubl.  

w Dz. Urz. Województwa Opolskiego poz. 368 z dnia 4.02.2022 r.; 

 

Powierzchnia obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego wynosi  

2202 ha. 

Powierzchnia gminy wynosi 6337 ha. 

Pokrycie planami Gminy Dobrzeń Wielki wynosi - 34,7 %. 

 

W 2021 r. nie uchwalono żadnego nowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Podjęto natomiast pięć uchwał o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego. 

 

Wydano 2 decyzje o warunkach zabudowy oraz 1 decyzję o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego.  

 

 Ważniejsze inwestycje realizowane w 2021 r., w tym zakończone 5.3

Patrz tabela b) rozdział 3.3 

 

 Najważniejsze inwestycje i remonty w zakresie dróg realizowane 5.4

 i rozpoczęte w 2021 r. 

1. Rozbudowa drogi gminnej ul. Kościuszki  w m. Dobrzeń Wielki  

2. Budowa drogi gminnej w m. Chróścice 

3. Rozbudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego w m. Dobrzeń Wielki - etap I 

4. Budowa drogi gminnej - bocznej od Kościelnej w m. Dobrzeń Wielki - etap I  

5. Remont ul. Nowa w m. Dobrzeń Wielki - nawierzchnia asfaltowa 

6. Remont ul. Miłosza w m. Dobrzeń Wielki - nawierzchnia asfaltowa 

7. Remont ul. Asnyka w m. Dobrzeń Wielki - nawierzchnia asfaltowa 

8. Remont odcinka ul. Osieckiej m. Dobrzeń Wielki - nawierzchnia asfaltowa 

9. Remont drogi dojazdowej do ul. Prusa m. Dobrzeń Wielki - nawierzchnia 

tłuczniowa 

 

 Kąpielisko Balaton 5.5

Kąpielisko Balaton funkcjonuje od sezonu letniego 2019 r. 

Sezon kąpielowy w 2021 roku trwał od 26 czerwca do 31 sierpnia. 

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Opolu dokonywał bieżącej oceny jakości 

wody w kąpielisku na podstawie danych przekazywanych przez Gminę Dobrzeń Wielki 

jako organizatora. W sezonie 2021 wydano 4 bieżące oceny jakości wody . 

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Opolu oceniał jakość wody jako 

dostateczną wg kwalifikacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r.  
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w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazyjnie wykorzystywanym 

do kąpieli (Dz.U. z 2019 r. poz.255). 

 

Koszty poniesione na utrzymanie kąpieliska w 2021 roku: 

 

Lp. Data Wyszczególnienie kosztów Wartość 

 

1. 

 

13.01.2021 

 

Wydanie mapy zasadniczej dotyczącej Balatonu 

 

41,10 

 

2. 

 

31.01.2021 

 

Opłata przyłączeniowa do sieci obiektu 

 

5.540,90 

 

3. 

 

31.03.2021 

 

Rozprowadzenie instalacji elektrycznej 

 

30.504,00 

 

4. 

 

26.04.2021 

 

Dostawa dwóch kontenerów „OMEGA” 

 

76.597,00 

 

5. 

 

29.04.2021 

 

Dostawa i montaż bram wjazdowych 

 

4.381,26 

 

6. 

 

11.05.2021 

 

Dostawa kontenera 

 

13.407,00 

 

7. 

 

25.05.2021 

 

Rozładunek kontenera 

 

1.082,40 

 

8. 

 

31.05.2021 

 

Wykonanie robót interwencyjnych – usuwanie barier 

przy bramie wjazdowej  

 

2.275,50 

 

9. 

 

02.06.2021 

 

Rozprowadzenie instalacji elektrycznej  

 

40.713,00 

 

10. 

 

08.06.2021 

 

Wykonanie zasilania kontenerów  

 

5.498,10 

 

11. 

 

08.06.2021 

 

Dorabianie kluczy do kontenerów 

 

268,78 

 

12. 

 

08.06.2021 

 

Wykonanie rozdzielni z gniazdami 

 

1.819,99 

 

13. 

 

16.06.2021 

 

Zakup wapna  

 

98,00 

 

14. 

 

30.06.2021 

 

Zakup farby do malowania kontenera 

 

1.545,97 

 

15. 

 

30.06.2021 

 

Zakup środków czystości 

 

467,51 

 

16. 

 

30.06.2021 

 

Zakup środków czystości 

 

326,57 

 

17. 

 

30.06.2021 

 

Zakup art. czystości 

 

326,18 

 

18. 

 

30.06.2021 

 

Wkładki Gerda do drzwi 

 

227,02 
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19. 30.06.2021 Zakup art. (szczotki, kosze na odpady) 320,50 

 

20. 

 

30.06.2021 

 

Zakup tabliczek na kontenery 

 

139,50 

 

21. 

 

30.06.2021 

 

Wykonanie przyłącza wodociągowego 

 

14.760,30 

 

22. 

 

30.06.2021 

 

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego 

 

33.270,87 

 

23. 

 

19.07.2021 

 

Wykonanie zastawki  

 

5.393,56 

 

24. 

 

19.07.2021 

 

Badania próbek wody  

 

172,30 

 

25. 

 

19.07.2021 

 

Montaż gaśnic i oznakowań 

 

280,44 

 

26. 

 

31.07.2021 

 

Zakup art. do kontenera 

 

122,08 

 

27. 

 

04.08.2021 

 

Wykonanie tablic informacyjnych 

 

4.113,12 

 

28. 

 

04.08.2021 

 

Zaliczka na wynagrodzenie dla ratowników za okres 

28.06.2021-31.07.2021 

 

29.500,00 

 

29. 

 

04.08.2021 

 

Zakup art. dla konserwatora 

 

222,32 

 

30. 

 

11.08.2021 

 

Badanie wody  

 

172,30 

 

31. 

 

13.08.2021 

 

Wyposażenie kontenera 

 

70,75 

 

32. 

 

31.08.2021 

 

Przenośny licznik energii elektrycznej 3 fazowy  

 

528,90 

 

33. 

 

31.08.2021 

 

Przenośny licznik energii elektrycznej 3 fazowy 

 

873,30 

 

34. 

 

01.09.2021 

 

Wynagrodzenie dla ratowników za okres 01.08.2021- 

31.08.2021 

 

29.500,00 

 

35. 

 

01.09.2021 

 

Badania wody 

 

172,30 

 

36. 

 

30.09.2021 

 

Zakup materiałów 

 

738,06 

 

37. 

 

31.10.2021 

 

Demontaż pompy i rurociągu  

 

705,68 

 

38. 

 

17.11.2021 

 

Opłata przyłącza energetycznego 

 

900,00 

   

                                                 OGÓŁEM 

 

      307.076,56 zł 
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 Zestawienie przetargów przeprowadzonych w 2021 r. 5.6

 

Lp Nazwa zadania Wartość netto Wartość 

brutto 

Wykonawca Termin 

realizacji 

1 Budowa drogi gminnej 

w miejscowości 

Chróścice  

 

223 654,77 zł 275 095,37 zł Arkadiusz 

Mika 

Przedsiębiorst

wo Usługowo 

Handlowe 

DOMAX 

ul.Grabińska 8 

42-283 

Boronów 

10.02.2021- 

30.07.2021 

2 Rozbudowa drogi 

gminnej ulicy 

Kościuszki  

w miejscowości 

Dobrzeń Wielki –  

etap I  

 

792 770,02 zł 975 107,13 zł Arkadiusz 

Mika 

Przedsiębiorst

wo Usługowo 

Handlowe 

DOMAX 

ul.Grabińska 8 

42-283 

Boronów 

25.02.2021- 

30.11.2021 

3 Przebudowa ścieżki 

pieszo-rowerowej wraz 

z budową  oświetlenia 

i parkingu Bike& Ride 

wzdłuż drogi 

wojewódzkiej nr 454 

na terenie Gminy 

Dobrzeń Wielki 

1 157 219,75 zł  1 423 380,29 zł  Protect 

Building 

Łukasz Mikoda 

ul.Ozimska 1F, 

46-053 

Lędziny 

11.08.2021- 

07.06.2022 

4 Modernizacja 

energetyczna budynku 

Urzędu Gminy w 

Dobrzeniu Wielkim 

   unieważniony 

5 Modernizacja  

energetyczna  

budynku  Urzędu 

Gminy  w Dobrzeniu 

Wielkim-  

2 postępowanie 

4 230 555,05 zł 5 203 582,71 zł Zakłąd 

Techniczno 

Budowlany 

POLBAU Sp.  

zo.o.  

45-054 Opole, 

ul.Grunwaldzk

a 25 

02.02.2022-

02.11.2022 
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6 Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych 

W roku 2021 r. opracowano i złożono 15 wniosków aplikacyjnych, w tym 10 projektów 

inwestycyjnych i 5 projektów tzw. miękkich. Wnioski zostały złożone do programów 

pomocowych zarówno Unii Europejskiej jak i krajowych. Wartość złożonych projektów 

wynosiła 30 002 293,90 zł z czego wartość wnioskowanego dofinansowania wynosiła 

27 306 101,90 zł.  

Dla pełnego zobrazowania projektowanych zadań została opracowana tabela (patrz 

rozdział 6.1) przedstawiająca nazwę zadania, źródło dofinansowania, wartość zadania, 

wysokość dofinansowania, wkład własny gminy, planowany termin realizacji oraz zakres 

projektu.  

 

W 2021 r. realizowano 10 zadań o wartości 9 969 606,84 zł. z dofinansowaniem 

zewnętrznym w wysokości 5 850 970,88 zł. 7 zadań zakończono w 2021 r. a pozostałe  

3 projekty są kontynuowane w bieżącym roku.  

W rozdziale 6.2 przedstawiono tabelę z wykazem projektów rozpoczętych, 

kontynuowanych i zakończonych w 2021 r. z dofinansowaniem zewnętrznym.  

W celu absorbcji otrzymanych środków Referat Rozwoju zajmuje się również:  

 

W 2021 r. realizowane były zadania związane z przejętymi przez Gminę obowiązkami 

wynikającymi z Porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska w Opolu dotyczącego Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”. 

Obejmują one doradztwo, koordynację i przyjmowanie wniosków do Programu, 

udzielanie mieszkańcom doradztwa telefonicznego oraz pomocy w zakresie 

sporządzenia wniosków o dofinansowanie oraz sporządzania wniosków o płatność.  

W 2021 r. przygotowano 54 wnioski o dofinansowanie oraz 19 wniosków o płatność  

dla mieszkańców gminy do Programu „Czyste powietrze”. 

Od połowy 2021 r. realizowane są projekty związane z pozyskiwaniem środków 

zewnętrznych na tzw. projekty miękkie. Łącznie  w 2021 roku złożono 5 projektów 

miękkich na kwotę 644 453,90 zł, z których w 2021 r. zrealizowano  2 zadania, a kolejne 

2 zostaną zakończone w 2022 r. Łączna kwota dofinansowania wynosi 512 935,90 zł.  

 

7 Wydarzenia o charakterze społecznym i promocja Gminy 

W 2021 roku realizowane były zadania związane z organizacją wydarzeń 

prospołecznych, integrujących lokalne środowiska promujące Gminę Dobrzeń Wielki  

w mediach regionalnych i lokalnych. Zorganizowano szereg wydarzeń w ramach 

Światowego Dnia Drzewa w październiku 2021 roku.  Przeprowadzono wspólną 

akcję  nasadzeń dawnych odmian jabłoni na Alei Jabłonkowej w Dobrzeniu Wielkim, 

spotkanie dla rolników w celu omówienia możliwości pozyskania dopłat rolnych i dotacji 

na nasadzenia śródpolne, warsztaty edukacyjne dla setki uczniów. Do współpracy 

zaproszono Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach, Nadleśnictwo KUP, Dyrekcję 

Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa. We wszystkich akcjach, w ramach Światowego Dnia Drzewa, wzięło udział 
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prawie 200 osób z terenu gminy Dobrzeń Wielki łącznie z przedszkolakami, które 

również sadziły drzewa w przedszkolnych ogrodach. Nasi partnerzy przekazali 

m.in.  bezpłatne sadzonki drzew oraz nagrody rzeczowe. Poprowadzili także 

nieodpłatnie wykłady i warsztaty. W grudniu Gmina Dobrzeń Wielki zorganizowała 

świąteczne spotkanie środowiska sportowego, podczas którego doceniono sportowców, 

trenerów i działaczy sportowych związanych z Gminą Dobrzeń Wielki. Prowadzono także 

stałą współpracę z mediami lokalnymi – Opowiecie.info, Echem Gmin, Radiem Opole, 

Radiem DOXA. Wprowadzano więcej informacji i postów na profilu FB gminy oraz  

na stronie internetowej. Promocja gminy odbywała się także podczas imprez 

plenerowych poprzez współorganizację i wsparcie merytoryczne, m.in. Biegów od jeziora 

do jeziora, Zlotu Oldtimerów, imprez plenerowych, festynów rodzinnych, jarmarków 

staroci i świątecznych. Składano także wnioski w konkursach promujących 

najważniejsze inwestycje realizowane w gminie. Dzięki rozpowszechnianiu informacji, 

poprzez media elektroniczne, dwie realizacje z dofinansowaniem zewnętrznym – 

Termomodernizacja Budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz zagospodarowanie 

Kąpieliska Balaton wraz z budową zjeżdżalni otrzymało w głosowaniu internautów tytuły 

Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa Opolskiego. To duży sukces 

promocyjny, który zaistniał dzięki współpracy z radnymi i mieszkańcami. Gmina stale 

współpracuje z organizacjami pozarządowymi, przy realizacji różnych projektów, z 

dofinansowaniem zewnętrznym oraz wspiera także mieszkańców przy składaniu 

wniosków indywidualnych w zakresie wymiany źródeł ciepła czy budowy odwodnienia. W 

2021 roku udzielono w Urzędzie Gminy prawie 60 porad przy wypełnianiu wniosku. 

Urząd Gminy ściśle współpracuje z gminnymi jednostkami w zakresie pozyskiwania 

środków zewnętrznych oraz promocji Gminy Dobrzeń Wielki.  

 

 



 Przygotowane i złożone w 2021 r. wnioski do realizacji zadań z dofinansowaniem zewnętrznym 7.1

 

Lp Nazwa zadania Beneficjent Źródło 
dofinansowania 

Wartość 
zadania (zł) 

Dofinansowa
nie (zł) 

Wkład 
własny 

(zł) 

Termin 
realizacji 

Zakres projektu 

1 Przebudowa 
budynku 
mieszkalno-
gospodarczego 
na Centrum 
Opiekuńczo-
Mieszkalne wraz 
ze zmianą 
sposobu 
użytkowania  
w Chróścicach 

Gmina 
Dobrzeń 
Wielki 

Polski Ład  
i Fundusz 
Inwestycji 
Lokalnych  

4 800 000,00  3 800 000,00 
Polski Ład                

+ 1 000 000,00 
Rządowy 
Fundusz 
Inwestycji 
Lokalnych 

0,00  2022 - 2023 Obiekt będzie przeznaczony  
na dzienny pobyt osób  

z niepełnosprawnością oraz  
dla osób w wieku senioralnym. 
Centrum zapewni tym osobom 

opiekę i rehabilitację oraz 
zorganizuje pakiet zajęć.   

Obiekt będzie posiadał między 
innymi: sale ćwiczeń, rehabilitacji, 
zajęć grupowych, komputerową, 

strefę odpoczynku, kuchnię  
z zapleczem, jadalnię i węzeł 

sanitarny.  
Wszystkie pomieszczenia zostaną 

w pełni wyposażone. W celu 
dowozu osób niepełnosprawnych  
do placówki zostanie zakupiony 

specjalistyczny samochód 

2 Budowa gminnej 
stołówki szkolnej 
i jadłodajni  
w Dobrzeniu 
Wielkim 

Gmina 
Dobrzeń 
Wielki 

Polski Ład 4 500 000,00  3 825 000,00  675 000,00 2022-2023 Budowa nowej placówki ma  
na celu przygotowanie 1300 - 1400 

posiłków dziennie dla dzieci 
szkolnych i przedszkolnych  

oraz osób starszych i samotnych. 
Parterowy budynek  

o powierzchni ok. 370 m2 będzie 
posiadał pomieszczenie do 

spożywania posiłków na 100 osób 
jednocześnie, kuchnię  
z zapleczem w pełnym 
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wyposażeniu, pomieszczenia 
sanitarne i szatniowe oraz strefę  

do wydawania posiłków  
w ramach cateringu. Plac wokół 

budynku zostanie 
zagospodarowany, w tym  
z utwardzonym dojściem  

i dojazdem oraz parkingiem 

3 Budowa  
i modernizacja 
infrastruktury 
drogowej  
w Gminie 
Dobrzeń Wielki 

Gmina 
Dobrzeń 
Wielki 

Polski Ład 17 052 000,00 16 199 400,00  852 600,00 2023-2024 Modernizacja 22,51 km dróg  
i chodników 

4 Przebudowa  
ul. Sienkiewicza  
i odcinka  
ul. Kwaśnej  
w m. Chróścice - 
etap II 

Gmina 
Dobrzeń 
Wielki 

PROW  
2014-2020 

1 896 799,00 1 228 127,00 668 672,00 2022 Budowa nowej nawierzchni 
asfaltowej wraz z poszerzeniem 

drogi, budowa chodnika  
i wjazdów. Przebudowa sieci 

wodnej, sieci oświetlania ulicznego 
oraz budowa kanału 

technologicznego 

5 Remont odcinka 
drogi gminnej  
ul. Polnej  
w Chróścicach  
z włączeniem 
skrzyżowania ul. 
Św. Jacka -etap I 

Gmina 
Dobrzeń 
Wielki 

Rządowy Fundusz 
Rozwoju Dróg 

230 654,00 184 522,00  46 132,00  2022 Budowa nowej nawierzchni 
asfaltowej wraz z poboczami, 

włączenie skrzyżowania z  
ul. Św. Jacka oraz likwidacja 

wyniesienia skrzyżowania 

6 Remont drogi 
gminnej  
ul. Polnej  
w Chróścicach 

Gmina 
Dobrzeń 
Wielki 

Rządowy Fundusz 
Rozwoju Dróg 

168 773,00 135 018,00 33 755,00 2022 Budowa nowej nawierzchni 
asfaltowej wraz z poboczami 

7 Utworzenie  
i wyposażenie 
ośrodka "Senior 
+" 

Gmina 
Dobrzeń 
Wielki 

Program 
Wieloletni "Senior 

+" na lata  
2021-2025 

200 000,00 160 000,00 40 000,00 2022 Utworzenie i wyposażenie 
pomieszczeń przeznaczonych  

na organizację zajęć dla seniorów 
w budynku  

GOK Dobrzeń Wielki 
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8 Budowa drogi 
transportu 
rolnego  
w Chróścicach 

Gmina 
Dobrzeń 
Wielki 

Województwo 
Opolskie Fundusz 
Ochrony Gruntów 

Rolnych 

489 602,00 248 250,00 241 352,00 2022 Droga zostanie wykonana  
na długości 993 m. Ze względu  

na występowanie gruntów 
niestabilnych zaprojektowano 

nawierzchnię z geokraty 
komórkowej o gr. 10 cm,  

z dwoma mijankami  
oraz 2 przepusty 

9 Wyposażenie  
i modernizacja 
Sołeckiego 
miejsca spotkań 
w Dobrzeniu 
Wielkim 

Gmina 
Dobrzeń 
Wielki 

Marszałkowska 
Inicjatywa 
Społeczna 

6 000,00 5 000,00 1 000,00 2021 Remont oraz wyposażenie 
pomieszczenia dla Rady Sołeckiej 

w Dobrzeniu Wielkim 

10 Odbiór, transport 
i utylizacja folii 
rolniczej 

Gmina 
Dobrzeń 
Wielki 

NFOŚiGW 
Warszawa 

14 012,00 12 974,00 1 038,00 2022 Odbiór i utylizacja 27,665 ton folii 
rolniczej  

11. Wyposażenie 
Laboratoriów 
Przyszłości  
dla Publicznych 
Szkół 
Podstawowych  
w Dobrzeniu Wlk. 

Gmina 
Dobrzeń 
Wielki 

Laboratoria 
Przyszłości 
Ministerstwo 

Edukacji i Nauki  

289 800,00 289 800,00 0,00  2021-2022 Wyposażenie w sprzęt do nauki  
dla czterech Publicznych Szkół 

Podstawowych 

12 Rozwój cyfrowy 
JST - Zakup 
sprzętu, usług i 
oprogramowania 
do Urzędu Gminy  

Gmina 
Dobrzeń 
Wielki 

Cyfrowa Gmina 
Europejski 

Fundusz Rozwoju 
Regionalnego 

2014-2020 

168 432,00 168 432,00 0,00 2022 Zakup sprzętu, usług  
i oprogramowania w sposób 
kompleksowy zabezpieczy 

funkcjonowanie Urzędu Gminy,  
w tym zwiększy cyber- 

bezpieczeństwo w Urzędzie 

13 Zakup nowości 
wydawniczych  
i wyposażenie 
bibliotek 
szkolnych  
i przedszkolnych 

Gmina 
Dobrzeń 
Wielki 

Narodowy 
Program Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0 

25 625,00 20 500,00 5 125,00 2022 Bezpośrednimi Beneficjentami były 
2 szkoły i 3 przedszkola 



 
 
  
 

58 
 

14 Wycieczki 
szkolne dla szkół 
z terenu Gminy 
Dobrzeń Wielki  

Gmina 
Dobrzeń 
Wielki 

Poznaj Polskę 
Ministerstwo 

Edukacji 
Narodowej 

131 518,00 92 191,00 39 327,00 2022 Wycieczki szkolne na terenie 
Polski 

15 Asystent  Ucznia 
ze Specjalnymi 
Potrzebami 
Edukacyjnymi 

Gmina 
Dobrzeń 
Wielki 

Program 
Operacyjny 

Wiedza Edukacja 
Rozwój  

2014 - 2020 

29 078,90 29 078,90 0,00 2022 Program jest realizowany  
w Publicznym Przedszkolu  
w Chróścicach w 2022 r.   
Projekt jest pilotażowy  

i wymagający zaangażowania 
pracowników przedszkola, stąd 

tylko jedno przedszkole 
zdecydowało się na udział  

w zadaniu 

SUMA   30 002 293,90 27 306 101,90  2 604 001,00  
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 Wykaz projektów rozpoczętych, kontynuowanych i zakończonych w 2021 r. z dofinansowaniem zewnętrznym 7.2

Lp Nazwa zadania Benefic- 
jent 

Źródło 
dofinansowania 

Wartość 
zadania (zł) 

Dofinansowa
nie (zł) 

Wkład 
własny (zł) 

Zakres projektu Okres 
realizacji 

1 Modernizacja 
energetyczna 
budynku Urzędu 
Gminy  
w Dobrzeniu 
Wielkim 

Gmina 
Dobrzeń 
Wielki 

RPO WO  
2014-2020 oraz 

Rządowy Fundusz 
Inwestycji Lokalnych  

5 203 582,00  2 516 529,00  2 687 053,00 Głęboka termomodernizacja 
budynku w tym, docieplenie 

fundamentów wraz z izolacją, 
dociepleniem ścian 

zewnętrznych i stropodachów, 
wymianę stolarki okiennej  

i drzwiowej, wymianę instalacji 
elektrycznej, modernizację 

instalacji CO, wymianę opraw 
oświetleniowych na oprawy LED 

wykonanie instalacji 
fotowoltaicznej, remont schodów 
zewnętrznych, remont wnętrza 

budynku 

Rozpoczęcie 
zadania  

w 2021 r. 
Zakończenie  

w 2022 r. 

2 Przebudowa 
ścieżki pieszo-
rowerowej wraz  
z budową 
oświetlenia  
i parkingu Bike & 
Ride wzdłuż drogi 
wojewódzkiej  
nr 454 na terenie 
Gminy Dobrzeń 
Wielki 

Gmina 
Dobrzeń 
Wielki 

RPO WO  
2014-2020  

1 374 180,00  922 416,00 451 764,00  Zadanie polega na przebudowie 
2620 m ścieżki pieszo- 

rowerowej celem dostosowania 
jej do normatywnej szerokości 
2,5 m. Zaplanowano również 

budowę zadaszonych  
i utwardzonych dwóch 
parkingów Bike&Ride  

oraz budowę oświetlenia LED  
na całej długości ścieżki. 

Rozpoczęcie 
zadania  

w 2021 r. 
Zakończenie  

w 2022 r. 
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3 Rozbudowa drogi 
gminnej  
ul. Kościuszki  
w m. Dobrzeń 
Wielki 

Gmina 
Dobrzeń 
Wielki 

Rządowy Fundusz 
Rozwoju Dróg 

913 758,49 361 465,69 552 292,80  Budowa drogi gminnej  
o powierzchni 2273 m2 

powierzchni wraz z wykonaniem 
podbudowy oraz nawierzchni 

asfaltowej  

Rozpoczęcie  
i zakończenie 

zadania  
w 2021 r. 

4 Budowa drogi 
gminnej  
w miejscowości 
Chróścice 

Gmina 
Dobrzeń 
Wielki 

Fundusz Dróg 
Samorządowych 

268 448,50 129 574,54 138 873,96  Budowa drogi gminnej  
o powierzchni 1439 m2 

powierzchni wraz z wykonaniem 
podbudowy oraz nawierzchni 

asfaltowej  

Rozpoczęcie  
i zakończenie 

zadania  
w 2021 r. 

5 Przebudowa 
budynku na 
potrzeby świetlicy 
wiejskiej  
w miejscowości 
Dobrzeń Mały 

Gmina 
Dobrzeń 
Wielki 

PROW 2014-2020 
Rządowy Fundusz 

Inwestycji Lokalnych 

754 762,73  453 337,00      
301425,43  

0,00  Przebudowa budynku 
gospodarczego na potrzeby 

świetlicy wiejskiej w Dobrzeniu 
Małym wraz z wykonaniem 
głębokiej termomodernizacji  
i konstrukcji dachowej wraz  

z wymianą pokrycia dachowego 
oraz wykonaniem instalacji 

elektrycznej, wod.-kan., 
sanitarnej, centralnego 

ogrzewania wraz z instalacją 
pompy ciepła oraz fotovoltaiki. 

Zagospodarowanie terenu  
wraz z utwardzeniem placu 

wokół budynku 

Rozpoczęcie  
i zakończenie 

zadania  
w 2021 r. 
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6 Przebudowa 
budynku świetlicy 
wiejskiej  
w Chróścicach 

GOK 
Dobrzeń 
Wielki 

PROW 2014-2020 487 976,97 310 499,00 177 477,97  Wymiana pokrycia dachowego, 
naprawa tynku zewnętrznego 
oraz wykonanie nowego tynku 

wewnętrznego, wymiana 
instalacji elektrycznej  

i oświetlenia, wraz z wymianą 
posadzek oraz wyposażenie 

kuchni  

Rozpoczęcie  
i zakończenie 

zadania  
w 2021 r. 

7 Budowa 
kanalizacji 
sanitarnej 
ciśnieniowej  
dla przysiółka 
Babi Las wsi 
Chróścice            

Gmina 
Dobrzeń 
Wielki 

PROW 2014-2020           
Rządowy Fundusz 

Inwestycji Lokalnych 

568 758,15 269891,00             
188 692,92 

110 174,23  Wykonanie sieci kanalizacji 
sanitarnej dla przysiółka Babi 

Las oraz przyłączenie 29 posesji 
do wiejskiej sieci kanalizacyjnej 

Rozpoczęcie  
i zakończenie 

zadania  
w 2021 r. 

8 Przedszkola dla 
wszystkich 
przyjazne 2 - 
Zadanie nr 1: 
Doskonalenie  
i kształcenie 
nauczycieli OWP                                   
Zadanie nr 2: 
Doposażenie  
i wsparcie 
istniejących OWP 
w celu realizacji 
wsparcia 

Gmina 
Dobrzeń 
Wielki 

RPO WO  
2014-2020  

102 340,00  88 801,00 13 319,00  Dostawa i montaż urządzeń  
na plac zabaw w Publicznym 

Przedszkolu w Dobrzeniu 
Wielkim, wykonanie ścieżek 

sensorycznych we wszystkich 
przedszkolach oraz 

doskonalenie i kształcenie  
6 nauczycieli pracujących  

w Publicznych Przedszkolach  
w Dobrzeniu Wielkim, 

Chróścicach i Kup 

Kontynuacja  
i zakończenie 

zadania  
w 2021 r. 
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9 Wyposażenie  
i modernizacja 
Sołeckiego 
miejsca spotkań 
w Dobrzeniu 
Wielkim 

Gmina 
Dobrzeń 
Wielki 

Marszałkowska 
Inicjatywa Sołecka 

6 000,00 5 000,00 1 000,00 Remont pomieszczenia 
polegający na wymianie 

posadzki i drzwi wraz  
z malowaniem ścian  

oraz wyposażenie w niezbędny 
sprzęt AGD 

Rozpoczęcie  
i zakończenie 

zadania  
w 2021 r. 

10 Laboratoria 
Przyszłości  
dla Publicznych 
Szkół 
Podstawowych 
działających 
na terenie Gminy 
Dobrzeń Wielki 

Gmina 
Dobrzeń 
Wielki 

Laboratoria 
przyszłości - 
Ministerstwo 

Edukacji i Nauki 

289 800,00  289 800,00 0,00 W ramach projektu Publiczna 
Szkoła Podstawowa z OS  

w Dobrzeniu Wielkim otrzymała 
109 800 zł, Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Chróścicach -  
60 000 zł, Publiczna Szkoła 

Podstawowa nr 3 w Dobrzeniu 
Wielkim - 60 000 zł, Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Kup -  

60 000 zł.  
W 2021 r, PSP w Chróścicach 

wykorzystała całą kwotę, a 
pozostałe szkoły w 60 %. 

Rozpoczęcie 
zadania  

w 2021 r. 



8 Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości 

 Ogólne informacje o nieruchomościach gminnych 8.1

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) do gminnego zasobu 

nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie 

zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem 

użytkowania wieczystego gminy. 

 

Gminne zasoby nieruchomości mogą być wykorzystywane na cele rozwojowe gminy  

i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a w szczególności na realizację 

budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń 

infrastruktury technicznej, a także na realizację innych celów publicznych, o których 

mowa w art. 6 ww. ustawy. 

 

W skład nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzeń Wielki wchodzą 

nieruchomości: 

a) przekazane decyzjami Wojewody Opolskiego z dnia 07 września 1991 r.,  

b) nabywane w drodze umów cywilno–prawnych, 

c) przejmowane na podstawie decyzji administracyjnych min.: 

- decyzji zatwierdzających geodezyjne podziały działek przeprowadzonych na wniosek 

ich właścicieli, w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami – drogi publiczne, których przebieg został ustalony w planach 

zagospodarowania przestrzennego,  

- decyzji Starosty Opolskiego w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

Ogólna powierzchnia gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości 

wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła: 319,0128 ha, w tym: 

- grunty stanowiące własność Gminy Dobrzeń Wielki: 317,8870 ha  

- grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Dobrzeń Wielki: 9,5917 ha 

 

Poniższa tabela przedstawia zasób nieruchomości gruntów gminnych w rozbiciu  

na poszczególne obręby: 

 

Tabela nr 1 

L.p. Obręb 
Powierzchnia 

[ha] 

1 Borki 8,8002 

2 Brzezie 23,5870 

3 Chróścice 54,1641 

4 Czarnowąsy 59,9529 

5 Dobrzeń Mały 24,3751 

6 Dobrzeń Wielki 94,2155 
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7 Krzanowice 7,8571 

8 Kup 37,3527 

9 Świerkle 8,7082 

 
RAZEM:  319,0128 

W tym nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy: 

 

Tabela nr 2 

L.p. Obręb 
Powierzchnia 

[ha] 

1 Borki 1,1178 

2 Brzezie 0,5778 

3 Czarnowąsy 0,0550 

4 Dobrzeń Mały 3,2464 

5 Dobrzeń Wielki 4,5947 

 
RAZEM:  9,5917 

 

 
  

 Zmiany w stanie mienia komunalnego, które nastąpiły w 2021 r. 8.2

Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

przedstawiają kolejno tabela nr 3 i tabela nr 4: 

 

Tabela nr 3  

Wykaz zmian mienia komunalnego za 2021 r.  NABYCIE 

L.p. Zdarzenie Data 

zdarzenia 

Obręb Działka Powierzch

nia działki 

[m2] 

Opis zmiany 

1 Nabycie 

własności 

2021-12-14 Chróścice 

AR. 2 

1483/42 2005 Kupno Rep. A  

nr 9766/2021 

2 Nabycie 

własności 

2021-11-13 Dobrzeń 

Wielki AR. 3 

3294/451 698 Kontynuacja prawa 

po podziale 

G.6831.21.2021 

3 Nabycie 

własności 

2021-11-12 Dobrzeń 

Wielki AR. 4 

1919/59 473 Kontynuacja prawa 

po podziale 

G.6831.23.2021 

4 Nabycie 

własności 

2021-11-12 Dobrzeń 

Wielki AR. 4 

1920/59 115 Kontynuacja prawa 

po podziale 

G.6831.23.2021 

5 Nabycie 

własności 

2021-11-12 Dobrzeń 

Wielki AR. 3 

3293/451 242 Kontynuacja prawa 

po podziale 

G.6831.21.2021 

6 Nabycie 

własności 

2021-10-26 Dobrzeń 

Wielki AR. 2 

762/97 2052 Przejmowanie dróg 

z mocy prawa 
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G.6831.22.2021 

7 Nabycie 

własności 

2021-10-26 Dobrzeń 

Wielki AR. 2 

763/97 607 Przejmowanie dróg 

z mocy prawa 

G.6831.22.2021 

8 Nabycie 

własności 

2021-10-26 Dobrzeń 

Wielki AR. 2 

764/97 559 Przejmowanie dróg 

z mocy prawa 

G.6831.22.2021 

9 Nabycie 

własności 

2021-10-05 Dobrzeń 

Wielki AR. 6 

1293/227 1691 Kupno Repertorium 

A nr 8077/2021 

10 Nabycie 

własności 

2021-08-24 Dobrzeń 

Wielki AR. 4 

1918/59 658 Przejmowanie dróg 

z mocy prawa 

G.6831.19.2021 

11 Nabycie 

własności 

2021-08-10 Dobrzeń 

Wielki AR. 6 

1452/132 772 Przejmowanie dróg 

z mocy prawa 

G.6831.17.2021 

12 Nabycie 

własności 

2021-08-09 Dobrzeń 

Wielki AR. 2 

758/60 88 Przejmowanie dróg 

z mocy prawa 

G.6831.9.2021 

13 Nabycie 

własności 

2021-07-23 Chróścice 

AR. 3 

1707/75 481 Przejmowanie dróg 

z mocy prawa 

G.6831.10.2021 

14 Nabycie 

własności 

2021-07-23 Chróścice 

AR. 3 

1710/75 154 Przejmowanie dróg 

z mocy prawa 

G.6831.10.2021 

15 Nabycie 

własności 

2021-07-23 Chróścice 

AR. 3 

1713/75 146 Przejmowanie dróg 

z mocy prawa 

G.6831.10.2021 

16 Nabycie 

własności 

2021-07-23 Chróścice 

AR. 3 

1717/76 163 Przejmowanie dróg 

z mocy prawa 

G.6831.10.2021 

17 Nabycie 

własności 

2021-07-23 Chróścice 

AR. 3 

1720/76 155 Przejmowanie dróg 

z mocy prawa 

G.6831.10.2021 

18 Nabycie 

własności 

2021-07-19 Kup AR. 10 304/28 62 Nabycie w drodze 

zamiany Akt 

notarialny Rep. A  

nr 6002/2021 

19 Nabycie 

własności 

2021-07-19 Kup AR. 10 306/28 78 Nabycie w drodze 

zamiany Akt 

notarialny Rep. A  

nr 6009/2021 

20 Nabycie 

własności 

2021-07-17 Dobrzeń 

Mały AR. 1 

2082/75 125 Przejmowanie dróg 

z mocy prawa 

G.6831.37.2020 
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21 Nabycie 

własności 

2021-07-09 Czarnowąsy 

AR. 2 

1938/38 81 Decyzja 

podziałowa 

Postanowienie 

Sądu Rejonowego 

w Opolu Sygn. akt 

IX Ns 167/20 

22 Nabycie 

własności 

2021-07-09 Czarnowąsy 

AR. 2 

1939/38 50 Decyzja 

podziałowa 

Postanowienie 

Sądu Rejonowego 

w Opolu Sygn. akt 

IX Ns 167/20 

23 Nabycie 

własności 

2021-07-09 Czarnowąsy 

AR. 2 

1940/38 179 Decyzja 

podziałowa 

Postanowienie 

Sądu Rejonowego 

w Opolu Sygn. akt 

IX Ns 167/20 

24 Nabycie 

własności 

2021-06-16 Dobrzeń 

Mały AR. 1 

2097/75 371 Przejmowanie dróg  

z mocy prawa 

G.6831.35.2020 

25 Nabycie 

własności 

2021-06-15 Dobrzeń 

Mały AR. 1 

2085/75 142 Przejmowanie dróg  

z mocy prawa 

G.6831.36.2020 

26 Nabycie 

własności 

2021-05-28 Dobrzeń 

Wielki AR. 3 

3290/419 718 Kontynuacja prawa 

po podziale 

G.6831.15.2021 

27 Nabycie 

własności 

2021-05-28 Dobrzeń 

Wielki AR. 3 

3291/419 1825 Kontynuacja prawa 

po podziale 

G.6831.15.2021 

28 Nabycie 

własności 

2021-05-14 Dobrzeń 

Wielki AR. 2 

745/104 572 Przejmowanie dróg  

z mocy prawa 

G.6831.4.2021 

29 Nabycie 

własności 

2021-05-14 Dobrzeń 

Wielki AR. 2 

749/104 625 Przejmowanie dróg  

z mocy prawa 

G.6831.4.2021 

30 Nabycie 

własności 

2021-04-28 Chróścice 

AR. 3 

1704/22 1295 Kupno Rep. A  

nr 3226/2021 

31 Nabycie 

własności 

2021-04-28 Chróścice 

AR. 3 

1706/22 4068 Kupno Rep. A  

nr 3226/2021 

32 Nabycie 

własności 

2021-04-28 Dobrzeń 

Wielki AR. 3 

3275/363 91 Przejmowanie dróg 

na mocy 

specustawy 

1/ZRID/2021 
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33 Nabycie 

własności 

2021-04-28 Dobrzeń 

Wielki AR. 3 

3277/363 115 Przejmowanie dróg 

na mocy 

specustawy 

1/ZRID/2021 

34 Nabycie 

własności 

2021-04-28 Dobrzeń 

Wielki AR. 3 

3279/363 14 Przejmowanie dróg 

na mocy 

specustawy 

1/ZRID/2021 

35 Nabycie 

własności 

2021-04-28 Dobrzeń 

Wielki AR. 3 

3281/422 22 Przejmowanie dróg 

na mocy 

specustawy 

1/ZRID/2021 

36 Nabycie 

własności 

2021-04-28 Dobrzeń 

Wielki AR. 3 

3284/423 1829 Przejmowanie dróg 

na mocy 

specustawy 

1/ZRID/2021 

37 Nabycie 

własności 

2021-03-06 Dobrzeń 

Wielki AR. 1 

1873/352 946 Przejmowanie dróg  

z mocy prawa 

G.6831.51.2020 

38 Nabycie 

własności 

2021-01-01 Dobrzeń 

Mały AR. 3 

1126/84 553 Nieodpłatne 

nabycie na 

podstawie innych 

tytułów prawnych 

G.6822.1.2021 

39 Nabycie 

własności 

2021-01-01 Dobrzeń 

Mały AR. 3 

1127/84 356 Nieodpłatne 

nabycie na 

podstawie innych 

tytułów prawnych 

G.6822.1.2021 

40 Nabycie 

własności 

2021-01-01 Dobrzeń 

Mały AR. 3 

1129/85 1940 Nieodpłatne 

nabycie na 

podstawie innych 

tytułów prawnych 

G.6822.1.2021 

41 Nabycie 

własności 

2021-01-01 Dobrzeń 

Mały AR. 3 

1131/85 291 Nieodpłatne 

nabycie na 

podstawie innych 

tytułów prawnych 

G.6822.1.2021 

42 Nabycie 

własności 

2021-01-01 Dobrzeń 

Mały AR. 3 

1134/88 1960 Nieodpłatne 

nabycie na 

podstawie innych 

tytułów prawnych 

G.6822.1.2021 
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43 Nabycie 

własności 

2021-01-01 Dobrzeń 

Mały AR. 3 

1137/88 426 Nieodpłatne 

nabycie na 

podstawie innych 

tytułów prawnych 

G.6822.1.2021 

44 Nabycie 

własności 

2021-01-01 Dobrzeń 

Mały AR. 3 

1140/92 48 Nieodpłatne 

nabycie na 

podstawie innych 

tytułów prawnych 

G.6822.1.2021 

45 Nabycie 

własności 

2021-01-01 Dobrzeń 

Mały AR. 3 

1142/88 20 Nieodpłatne 

nabycie na 

podstawie innych 

tytułów prawnych 

G.6822.1.2021 

46 Nabycie 

własności 

2021-01-01 Dobrzeń 

Mały AR. 3 

1145/88 668 Nieodpłatne 

nabycie na 

podstawie innych 

tytułów prawnych 

G.6822.1.2021 

47 Nabycie 

własności 

2021-01-01 Dobrzeń 

Mały AR. 3 

1147/99 22 Nieodpłatne 

nabycie na 

podstawie innych 

tytułów prawnych 

G.6822.1.2021 

48 Nabycie 

własności 

2021-01-01 Dobrzeń 

Mały AR. 3 

1150/88 1060 Nieodpłatne 

nabycie na 

podstawie innych 

tytułów prawnych 

G.6822.1.2021 

49 Nabycie 

własności 

2021-01-01 Dobrzeń 

Mały AR. 3 

1155/60 880 Nieodpłatne 

nabycie na 

podstawie innych 

tytułów prawnych 

G.6822.1.2021 

50 Nabycie 

własności 

2021-01-01 Dobrzeń 

Mały AR. 3 

1393/10 3982 Nieodpłatne 

nabycie na 

podstawie innych 

tytułów prawnych 

G.6822.1.2021 
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Tabela nr 4 

L.p Zdarzenie Data 

zdarzenia 

Obręb Działka Powierzch

nia działki 

[m2] 

Opis zmiany 

1 Zbycie 

własności 

2021-11-12 Dobrzeń 

Wielki AR. 3 

1124/451 647 Scalenie i podział 

działki  

2 Zbycie 

własności 

2021-11-12 Dobrzeń 

Wielki AR. 3 

1125/449 186 Scalenie i podział 

działki  

3 Zbycie 

własności 

2021-11-12 Dobrzeń 

Wielki AR. 3 

1180/34 107 Scalenie i podział 

działki  

4 Zbycie 

własności 

2021-11-12 Dobrzeń 

Wielki AR. 4 

1566/59 588 Podział działki 

G.6831.23.2021 

5 Zbycie 

własności 

2021-09-23 Kup AR. 2 1276/74 777 Sprzedaż Rep. A  

nr 7767/2021 

6 Zbycie 

własności 

2021-09-23 Kup AR. 2 1279/74 866 Sprzedaż Rep. A  

nr 7774/2021 

7 Zbycie 

własności 

2021-09-08 Chróścice 

AR. 2 

1473/40 114 Sprzedaż Rep. A  

nr 7409/2021 

8 Zbycie 

własności 

2021-09-08 Dobrzeń 

Wielki AR. 4 

1912/13 299 Sprzedaż Rep. A  

nr 7416/2021 

9 Zbycie 

własności 

2021-09-08 Dobrzeń 

Wielki AR. 4 

1914/11 415 Sprzedaż Rep. A  

nr 7423/2021 

10 Zbycie 

własności 

2021-08-10 Borki AR. 1 1424/75 93 Uwłaszczenie 

Decyzja Wojewody 

Opolskiego 

zmieniająca 

Decyzję G-IV-

7227/656/91 

11 Zbycie 

własności 

2021-07-19 Kup AR. 5 270/33 32 Zbycie w drodze 

zamiany Akt 

Notarialny Rep. A 

nr 6002/2021 

12 Zbycie 

własności 

2021-07-19 Kup AR. 5 270/35 23 Zbycie w drodze 

zamiany Akt 

notarialny Rep. A  

nr 6009/2021 

13 Zbycie 

własności 

2021-07-09 Czarnowąsy 

AR. 2 

1247/38 310 Podział działki 

Postanowienie 

Sądu Rejonowego 

w Opolu Sygn. akt 

IX Ns 167/20 
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14 Zbycie 

własności 

2021-07-09 Czarnowąsy 

AR. 2 

1939/38 50 Postanowienie 

sądu o stwierdzeniu 

zasiedzenia 

Postanowienie 

Sądu Rejonowego 

w Opolu Sygn. akt 

IX Ns 167/20 

15 Zbycie 

własności 

2021-06-27 Kup AR. 2 1278/74 805 Sprzedaż Rep. A  

nr 5148/2021 

16 Zbycie 

własności 

2021-06-25 Kup AR. 2 1277/74 1206 Sprzedaż 

Repertorium A  

nr  5124/2021 

17 Zbycie 

własności 

2021-06-21 Kup AR. 1 695/6 842 Sprzedaż Rep A  

nr 4729/2021 

18 Zbycie 

własności 

2021-05-28 Dobrzeń 

Wielki AR. 3 

3264/419 2543 Podział działki 

G.6831.15.2021 

19 Zbycie 

własności 

2021-04-28 Dobrzeń 

Wielki AR. 4 

873/103 1873 Sprzedaż Rep. A  

nr 3233/2021 

20 Zbycie 

własności 

2021-04-28 Dobrzeń 

Wielki AR. 4 

874/103 1890 Sprzedaż Rep. A  

nr 3233/2021 

21 Zbycie 

własności 

2021-03-23 Chróścice 

AR. 1 

726/51 163 Sprzedaż Rep A  

nr 2339/2021 

22 Zbycie 

własności 

2021-03-09 Dobrzeń 

Wielki AR. 2 

724/61 2154 Sprzedaż Rep. A  

nr 1844/2021 

23 Zbycie 

własności 

2021-02-12 Dobrzeń 

Wielki AR. 6 

486/199 3920 Sprzedaż Rep. A 

 nr 1059/2021 

24 Zbycie 

własności 

2021-02-04 Dobrzeń 

Wielki AR. 3 

3263/419 379 Sprzedaż Rep. A  

nr 891/2021 

25 Zbycie 

własności 

2021-01-22 Chróścice 

AR. 1 

727/51 26 Sprzedaż Rep. A  

nr 526/2021 

26 Zbycie 

własności 

2021-01-22 Kup AR. 1 812/118 393 Sprzedaż Rep. A  

nr 533/2021 

27 Zbycie 

własności 

2021-01-11 Dobrzeń 

Mały AR. 3 

1095/119 1053 Sprzedaż 

Repertorium A  

nr 173/2021 

 

Gmina Dobrzeń Wielki w 2021 r. udostępniła z gminnego zasobu nieruchomości, 

poprzez najem i dzierżawę, nieruchomości, które przedstawiają poniższe tabele: 
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Tabela nr 5 

Wykaz dzierżaw zawartych w 2021 r.  

L.p. Numer działki Obręb 
Powierzchnia 

(m2) 

Data 
rozpoczęcia 

i 
zakończenia 

1 
cz. 1153/9 Dobrzeń Wielki AR. 4 15 

2021-11-01; 
2024-10-31 

2 
cz. 2567/343; 
cz. 2574/428 Dobrzeń Wielki AR. 3 206 

2021-05-27; 
2022-09-30 

3 
cz. 1153/9 Dobrzeń Wielki AR. 4 15 

2021-11-01; 
2024-10-31 

4 
cz. 1153/9 Dobrzeń Wielki AR. 4 15 

2021-11-01; 
2024-10-31 

5 
cz. 1153/9 Dobrzeń Wielki AR. 4 15 

2021-11-01; 
2024-10-31 

6 
1329/215; 
1331/215 Dobrzeń Mały AR. 3 2576 

2021-06-29; 
2031-06-28 

7 
cz. 1153/9 Dobrzeń Wielki AR. 4 15 

2021-11-01; 
2024-10-31 

8 
858/89 Dobrzeń Wielki AR. 3 2176 

2021-03-18; 
2023-12-17 

9 
1306/189 Dobrzeń Mały AR. 3 2082 

2021-06-21; 
2031-06-20 

10 
cz. 377/215 Dobrzeń Wielki AR. 6 6 

2021-08-01; 
2021-08-31 

11 
cz. 584/138 Dobrzeń Wielki AR. 2 113 

2021-08-01; 
2024-07-31 

12 
cz. 893/125 Czarnowąsy AR. 3 49 

2021-07-01; 
2024-06-30 

 

Tabela nr 6 

Wykaz umów najmów lokali użytkowych zawartych w 2021 r. 

L.p. Obręb Adres budynku Rodzaj 

Data 

rozpoczęcia 

i 

zakończenia 

Powierzchnia 

wynajmowana 

(m2) 

1 Dobrzeń 

Wielki 

ul. Reymonta 4; 46-081 

Dobrzeń Wielki 

najem lokalu 

użytkowego 

2021-11-01; 

2022-03-31 

13,12 

2 Kup ul. Szpitalna 2; 46-082 

Kup 

najem lokalu 

użytkowego 

2021-04-01; 

2024-03-31 

51,92 

3 Kup ul. Szpitalna 5A; 46-82 

Kup 

najem lokalu 

użytkowego 

2021-04-10; 

2031-04-09 

21,58 
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W zakresie udostępniania nieruchomości z zasobu gminnego w okresie od 01.01.2021 r. 

do 31.12.2021 r. poprzez:  

 sprzedaż – zarejestrowano 20 spraw,  

 dzierżawa, najem – zarejestrowano 26 spraw,  

 użyczenie – zarejestrowano 7 spraw, zawarto 5 umów użyczenia  

 

W zakresie nabywania nieruchomości do zasobu gminnego w okresie od 01.01.2021 r. 

do 31.12.2021 r. poprzez: 

 zakup nieruchomości – zarejestrowano 8 spraw, 

 nabywanie nieruchomości na podstawie decyzji podziałowych – wydano  

13 decyzji zatwierdzających geodezyjne podziały działek przeprowadzonych  

na wniosek ich właścicieli, w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami, 

 nabywanie nieruchomości drogowych na podstawie decyzji o zezwoleniu  

na realizację inwestycji drogowych (ZRiD) wydanych w 2021 roku – 

zarejestrowano 1 sprawę dla celu regulowania stanu prawnego nieruchomości, 

opartą o jedną decyzję, na mocy, której przejęto 5 działek położonych w Dobrzeniu 

Wielkim (boczna ul. Kościelnej), 

 w oparciu o art. 2a ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1,2 i 3 Ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)  

oraz Uchwały Nr XVI/152/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 

31.03.2020 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich oraz Uchwały 

Nr XVI/132/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31.03.2020 r. w sprawie 

zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 465 w ciągu ul. Odrzańskiej w Dobrzeniu Małym 

do kategorii dróg gminnych Gmina Dobrzeń Wielki nieodpłatnie nabyła 13 działek  

o łącznej powierzchni 1,2206 ha położonych w Dobrzeniu Małym.  

 

 

  



 Wykaz lokali użytkowych wchodzących w skład zasobów gminy Dobrzeń Wielki administrowanych przez Prowod sp. z o.o 8.3

Lp. BUDYNEK   Pow. lokalu w m² Pom. dod. 
m² x stawka x 

12 mc 

stawka mc 

za lokal 

stawka za 

pom dod. 

m² x 12 mc 

pom dod. 

stan 

techniczny  

1 Kup ul. Szpitalna 5A 

    13,47     1,8 290,952 

dobry   100,65   7246,8 6     

  21,58   1553,76 6     

2 Kup ul. Szpitalna 2 Puste  51,97           
dostateczny 

3 Kup ul. Rynek 13 Puste  400,40           

4 
Dobrzeń Wielki            

ul. Reymonta 2 

  206,10   5564,7 2,25     

dobry 

  86,41   2333,07 2,25     

Puste  148,90           

  36,33   980,91 2,25     

  20,78   561,06 2,25     

          258,53           

5 Dobrzeń Wielki            

ul. Namysłowska 26 

Użyczenie bezpłatne 36,26           
dostateczny 

              

6 
Dobrzeń Wielki            

ul. Namysłowska 97 

  89,20 
  

5352 5     
bardzo dobry  

0       

7 
Chróścice ul. 

Korfantego 1 a 

  220,96   5965,92 2,25     

dobry 

  42,73   1153,71 2,25     

  37,70   1017,9 2,25     

  20,13   543,51 2,25     

  24,86   671,22 2,25     

      pozostałe pom. nieużytkowane 99,41   0       

        SUMA m
2
: 1 902,90 13,47 0       

        Ogółem 1 916,37 0         

      Razem po zaokrągleniu 1 916,00 0         

       

32944,56     290,952 

 

          

33 235,51 

 



 

9 Gospodarka komunalna i mieszkaniowa 

Zadania Gminy w obszarze gospodarki komunalnej i mieszkaniowej realizuje  

w większości Spółka PROWOD. 

Umowa Spółki została spisana w dniu 31 maja 1994 r., akt notarialny sporządzony  

w Kancelarii Notarialnej notariusza Waldemara Mygi w Opolu. Spółka wpisana jest  

w Sądzie Rejonowym Wydział VIII Gospodarczy w Opolu pod nr KRS 102843. 

Na dzień 01.01.2021 roku kapitał zakładowy wynosił 68 306 810,00 zł. W ciągu roku nie 

było zmian w kapitale, stąd na koniec roku również wynosi 68 306 810,00 zł. 

Wspólnicy posiadają 47 767 udziałów  o wartości nominalnej 1 430,00 zł,  

wg zestawienia: 

1) Gmina Dobrzeń Wielki - 46 655 udziałów, 

2) Gmina Popielów - 695 udziałów, 

3) Gmina Murów - 417 udziały. 

 

Władze Spółki: 

Aktualny Skład  Rady Nadzorczej : 

1) Przewodniczący Rady Nadzorczej              - Arkadiusz Kliza 

2) Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej      - Jolanta Mikuła 

3) Członek Rady Nadzorczej                           - Izabela Kociok–Skóra 

 

Skład Zarządu: 

Prezes Zarządu         - Bogdan Lechowski 

 

W Spółce funkcję Prokurenta pełni Oliwia Gąsiorowska (prokura samoistna).  

 

Przedmiot działalności Spółki: 

1). Przeważającym przedmiotem działalności Spółki jest odprowadzanie i oczyszczanie 

ścieków (PKD 37.00.Z). 

2). Przedmiotem działalności spółki jest również: 

 pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z), 

 zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z), 

 obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z), 

 odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z), 

 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych  

i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),  

 roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych  

(PKD 42.21.Z), 

 roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z), 

 roboty związane z bodową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 

gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 42.99.Z), 

 rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z), 

 wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z), 

 wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych  

i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),  
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 wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z), 

 pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 

(PKD 43.99.Z) 

 transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z),  

 transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), 

 zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z) 

 pozostałe sprzątanie  (PKD 81.29.Z), 

 działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 

(PKD81.30.Z), 

 kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z), 

 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 

(68.20.Z), 

 działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z). 

 

 Usługi świadczone przez Spółkę 9.1

PROWOD sp. z o.o. świadczy usługi z zakresu zbiorowego zaopatrzenia odbiorców  

w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków, administrowania sieciami 

wodociągowymi i kanalizacyjnymi, gospodarki odpadami, utrzymania i pielęgnacji 

terenów zielonych oraz administrowania lokalami mieszkalnymi i usługowymi.   

 

USŁUGI WODNO-KANALIZACYJNE  

 Biuro Obsługi Klienta  

Jest to dział, w którym aktualni lub przyszli odbiorcy usług wodno-kanalizacyjnych 

świadczonych przez Spółkę mogą załatwić następujące sprawy: 

o uzgodnić i zawrzeć lub rozwiązać umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie 

ścieków, 

o zmienić dane adresowe na umowie/fakturze za zaopatrzenie w wodę i/lub 

odprowadzenie ścieków, 

o zgłosić potrzebę wymiany lub kontroli wodomierza oraz podać bieżące wskazania 

wodomierza w razie nieobecności odbiorcy w dniach odczytu, 

o zgłosić odbiór i plombowanie dodatkowego wodomierza, 

o wyjaśnić wszystkie kwestie dotyczące rozliczania za zużytą wodę lub odprowadzane 

ścieki, 

o zgłosić awarię lub kradzież wody (przez całą dobę), 

o uzyskać informację na temat bieżących awarii lub przerw w dostawie wody. 

 

 Dział Eksploatacji  

W tym dziale można załatwić następujące sprawy: 

o uzyskać zaświadczenie o zapewnieniu dostawy wody lub odbioru ścieków - 

wydawane w przypadku potrzeby uzyskania decyzji o warunkach zabudowy 

nieruchomości, 

o uzyskać warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej 

wydawane w przypadku potrzeby zaprojektowania i wykonania przyłącza, 
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o uzgodnić projekt techniczny przyłącza lub sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, 

o zgłosić awarię lub kradzież wody (przez całą dobę), 

o zgłosić wykonany przyłącz do odbioru, 

o zgłosić potrzebę opróżnienia szamba i wywozu ścieków na terenie Gmin Dobrzeń 

Wielki, Popielów, Murów, 

o zgłosić czyszczenie sieci kanalizacyjnych, przepompowni, studzienek za pomocą 

urządzenia ciśnieniowego WUKO, 

o zgłosić odbiór i plombowanie dodatkowych liczników, 

o zgłosić uwagi dotyczące usług świadczonych w związku z dostawą wody  

lub odprowadzaniem ścieków. 

 

  Dział Wykonawstwa  

    W tym dziale można załatwić następujące sprawy: 

o wycenić ofertę i zlecić wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, 

o zawrzeć umowę na wykonanie przyłącza 

 

 KASA – płatności za faktury za usługi związane z dostarczeniem wody  

i odprowadzeniem ścieków można dokonywać w kasie mieszczącej się w budynku 

Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 44.  

 

USŁUGI KOMUNALNE 

 Dział komunalny  

W tym dziale można załatwić następujące sprawy: 

o zgłosić zastrzeżenia w sprawie odbioru i wywozu odpadów komunalnych  

na terenie Gminy Dobrzeń Wielki, 

o zakupić pojemników na odpady komunalne i biodegradowalne, 

o wynająć kontener KP-7 wraz z wywozem odpadów, 

o wynająć namioty, ławki, stoły na różne imprezy okolicznościowe,  

o zlecić wykonanie usług ogrodniczych takich jak:  

- wycinka i pielęgnacja drzew,  

- koszenie oraz podkaszanie traw, 

- przycinka i wycinka drzew oraz krzewów, 

- usługi pielęgnacyjne w ogrodach, 

- grabienie liści na prywatnych posesjach i firmach, zamiatanie parkingów, większych 

posesji itp. 

o zlecić wykonanie usług transportowych takich jak: 

- wywóz większej ilości odpadów, 

- przewóz większej ilości rzeczy z punktu A do punktu B (przeprowadzki), 

o zlecić odśnieżanie dróg, chodników, parkingów (zlecenie osób prywatnych  

oraz firm), 

o zawrzeć umowę z przedsiębiorcami na wywóz odpadów komunalnych, 

o wypożyczyć osuszacze powietrza, 

o zgłoszenie awarii występujących w mieszkaniach należących do zasobu 

mieszkaniowego Gminy Dobrzeń Wielki. 
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 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

- adres: ul. Polna, 46-080 Chróścice 

 

o Jest to miejsce do którego mieszkańcy gmin Dobrzeń Wielki i Popielów mogą 

przywozić i zostawiać posegregowane odpady komunalne oraz wszystkie trzy rodzaje 

odpadów problemowych, tj. wielkogabarytowe (np. meble, sprzęt AGD), niebezpieczne 

(np. opakowania po farbach) oraz rozbiórkowe (np. gruz), zgodnie z regulaminem 

PSZOK.  

 

o PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych. 

 

 Stan zatrudnienia na dzień 31.12. 2020 r. wynosił 74 osoby, w tym:   

- na cały etat - 70 osób,  

- na część etatu - 4 osoby. 

 

 Majątek Spółki - stanu na dzień 31.12.2020 

1. Programy Komputerowe - wartość księgowa 89 150,69 zł 

2. Grunty – wartość księgowa 3 002 836,94 zł 

3. Budynki – wartość księgowa 6 878 969,86 zł 

4. Modernizacja w obcym środku trwałym – wartość księgowa 116 345,44 zł 

5. Budowle – wartość księgowa 49 893 743,99 zł 

6. Kotły i urządzenia energetyczne - wartość księgowa 345 837,43 zł 

7. Maszyny i urządzenia – wartość księgowa 1 351 604,96 zł 

8. Maszyny i urządzenia branżowe – wartość księgowa 743 093,41 zł 

9. Urządzenia techniczne – wartość księgowa 9 637 673,48 zł 

10. Środki transportowe – wartość księgowa 2 016 597,58 zł 

11. Narzędzia i wyposażenie - wartość księgowa 1 771 006,74 zł 

 

Razem: 75 846 860,52 zł 

 

 Zaopatrzenie w wodę 9.2

a) jakość wody: 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu w 2021 roku na SUW  

w Chróścicach przeprowadził ciągłą ocenę jakości wody do spożycia na podstawie 

badań jakości wody i wydał ocenę stwierdzającą, że woda na wodociągu publicznym  

na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w badanym zakresie badań jest przydatna do spożycia 

przez ludzi. Badania jakości wody były wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru 

przyjętym na 2021 r. Sprawozdania z badań były przekazywane w terminach 

określonych w/w rozporządzeniu. W ramach prowadzonego monitoringu decyzją 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu po każdym badaniu 

laboratoryjnym stwierdzono przydatność wody z wodociągu publicznego Gminy Dobrzeń 

Wielki, zarządzanego przez Spółkę „Prowod”. Badania laboratoryjne wykazały, iż woda 

pod względem chemicznym i bakteriologicznym odpowiada w pełni wymaganiom 
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sanitarnym ustalonym   dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wyniki wody  

są zgodne z normami rozporządzenia Ministra Zdrowia Dz. U. poz. 2294 z dnia  

7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Opolu przeprowadził w dniu 10 września 

2019 roku kontrole w zakresie stanu sanitarno–technicznego obiektów i urządzeń Stacji 

Uzdatniania Wody w Chróścicach. Podczas kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień  

i nieprawidłowości. Badania jakości wody wykonywane są przez akredytowane 

laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu. Informacja  

o bieżącej jakości dostarczanej wodociągiem wody publikowana jest na stronie 

internetowej Spółki Prowod: www.prowod.pl 

 

Wyniki badań surowej wody, pobranej z ujęcia Chróścice Nr 1, Nr 1A, Nr 2A 

 (badanie z lat ubiegłych): 

 

Lp Wskaźnik Jednostka 

Ilość 

oznaczeń 

w roku 

Wyniki oznaczeń 
Metoda 

oznaczania Nr 1 Nr 1A Nr 2A 

1. Mętność NTU 1 3,0 7,4 0,55 

PB/BC-15 

wydanie 03  

z dnia 

25.01.2017 

2. Barwa mgPT/l 1 10 25 10 
PN/EN ISO 

7887:2012 

3. Zapach  1 z 4G”H2S” z 2G”H2S” z 4G”H2S” 

PB/BC-47 

wydanie 01  

z dnia 

29.11.2011 

4. Odczyn (ph)  1 7,1 7,0 7,2 

PB/BC-46 

wydanie 01  

z dnia 

29.11.2011 

5. 
Przewodność 

elektryczna 
µS/cm 1 268 218 208 

PN/EN 

27888:1999 

6. 
Twardość 

ogólna 
mgCACO3/l 1 107 78 83 

PN-ISO 

6059:1999 

7. 

Amoniak 

(amonowy 

jon) 

mgNH4/l 1 0,06 0,07 0,28 

PN-C-04576-

4:1994 z 

wyłączeniem 

6b 

8. Azotyny mgNO2/l 1 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
PN-EN ISO  

0304-1: 2009 

9 Azotany mgNO3/l 1 < 1,0 < 1,0 < 1,0 

PN-EN ISO  

10304-1: 

2009 
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10. Chlorki mgCl/l 1 3,0 5,0 2,0 

PN-EN ISO  

10304-1: 

2009 

11. Żelazo µFe/cm 1 3813    4836    1776 

PN-ISO 6332:                          

2001/Apl:201

6-06 

12. Mangan µMn/cm 1 243 296 102 

PB/BC 

wydanie 02  

z dnia 

15.02.2016 

13. 
Utlenialność 

z KMnO4 

mgO2/l 1 2,1 1,7 1,9 
PN/EN ISO 

8467:2001 

14. Zasadowość mmol/l 1 1,29 1,43 2,04 

PN/EN ISO 

9963-1: 2001 

+ Apl : 2004 

15. Siarczany mgSO4/l 1 19 22 5,0 
PN/EN ISO 

10304-1:2009 

16. 

Ogólna 

liczba 

mikroorganiz

mów w 1ml w 

22ºC po 72 h 

inkubacji 

jtk 1 4 6 5 
PN/EN ISO 

6222:2004 

17. 

Ogólna 

liczba 

mikroorganiz

mów w 1ml w 

36ºC po 48 h 

inkubacji 

jtk 1 2 3 1 
PN/EN ISO 

6222:2004 

18. 

Bakterie 

grupy coli  

w 100 ml 

jtk 1 0 0 0 

PN-EN ISO 

9308 -1:2014-

12 +Al:2017-

04 

19. 
Escherichia 

coli w 100 ml 
jtk 1 0 0 0 

PN-EN ISO 

9308 -1:2014-

12 +Al:2017-

04 

20. 
Enterokoki                

w 100 ml 
jtk 1 0 0 0 

PN/EN ISO 

7899 -2:2004 
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Wyniki badań wody uzdatnionej pobranej z SUW Chróścice – Przedszkole Chróścice: 

 

Lp. Wskaźnik Jednostka 

Wyniki oznaczeń 

Metoda oznaczania 
Wyniki Badań 

Dopuszczalne 

wartości 

1. Mętność NTU 0,21 ± 0,07 

akceptowalny przez 

konsumenta bez 

nieprawidłowych 

zmian, zalecany 

zakres do 1,0 

PB/BC-15 wydanie 

03 z dnia 25.01.2017 

2. Barwa mgPT/l < 5 

akceptowalny przez 

konsumenta bez 

nieprawidłowych 

zmian 

PN/EN ISO 

7887:2012 

3. 
Liczba progowa 

Zapachu (TON) 
 < 1 

akceptowalny przez 

konsumenta bez 

nieprawidłowych 

zmian 

PB/BC-47 wydanie 

01 z dnia 29.11.2011 

4. 
Liczba progowa 

smaku (TFN) 
 < 2 

akceptowalny przez 

konsumenta bez 

nieprawidłowych 

zmian 

PB/BC-47 wydanie 

01 z dnia 29.11.2011 

5. Odczyn (ph)  7,5 ± 0,2 6,5 - 9,5 
PB/BC-46 wydanie 

01 z dnia 29.11.2011 

6. 
Twardość 

ogólna 
mgCACO3/l 103 ± 26 

60 – 500 

Zakres zalecany 
PN-ISO 6059:1999 

7. 

Przewodność 

elektryczna 

właściwa  

w temp. 25° 

µS/cm 229 2.500 PN/EN 27888:1999 

 8. Jon amonu mgNH4/l < 0,05 0,50 
PN-C-04576-4:1994 

z wyłączeniem 6b 

9. Azotyny mgNO2/l < 0,03 0,50 
PN-EN ISO  

0304-1: 2009 

10. Azotany mgNO3/l 5,05 ± 0,76 50 
PN-EN ISO  

10304-1: 2009 

11. Chlorki mgCl/l 6,36 ± 1,28 250 
PN-ISO 10304-1 : 

2009 

12. Żelazo µFe/cm 239 ± 24 200 
PN-ISO 6332: 

2001/Apl : 2016-06 

13. Mangan µMn/cm < 4,0 50 
PB/BC wydanie 02  

z dnia 15.02.2016 

14. 
Utlenialność  

z KMnO4 
mgO2/l 0,99 ± 0,25 5,0 

PN/EN ISO 

8467:2001 
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15. Flourki mg/l 0,23 ± 0,05 1,5 
PN-EN ISO  

101304 - 1: 2009 

16. Ołów µg/l < 1,0 10 
PB/BC-12 wydanie 

02 z dnia 15.02.2016 

17. Kadm µg/l < 0,30 5,0 
PB/BC-12 wydanie 

02 z dnia 15.02.2016 

18. Chrom ogólny µg/l < 4,0 50 
PB/BC-12 wydanie 

02 z dnia 15.02.2016 

19. Arsen µg/l < 1,0 10 
PB/BC-32 wydanie 

03 z dnia 29.07.2013 

20. Glin µg/l < 10,0 200 
PB/BC-42 wydanie 

03 z dnia 15.02.2016 

21. 
Trichlorometan 

(chloroform) 
mg/l < 0,001 0,030 

PB/BC-20 wydanie 

03 z dnia 15.03.2016 

22. 
Bromodichlorom

etan 
mg/l < 0,001 0,015 

PB/BC-20 wydanie 

03 z dnia 15.03.2016 

23. 
Dibromochlorom

etan 
µg/l < 1,0 - 

PN-EN ISO 

1031:2002 

24. 
Tribomoetan 

(Brmoform) 
µg/l < 1,0 - 

PN-EN ISO 

1031:2002 

25. 
4,4̕-DDD 

(Pestycyd) 
µg/l < 0,020 0,10 

PN-EN ISO 

6468:2002 

26. 
4,4̕-DDE 

(Pestycyd) 
µg/l < 0,020 0,10 

PN-EN ISO 

6468:2002 

27. 
4,4̕-DDT 

(Pestycyd) 
µg/l < 0,020 0,10 

PN-EN ISO 

6468:2002 

28. 
2,4̕-DDD 

(Pestycyd) 
µg/l < 0,020 0,10 

PN-EN ISO 

6468:2002 

29. 
2,4̕-DDE 

(Pestycyd) 
µg/l < 0,020 0,10 

PN-EN ISO 

6468:2002 

30. 
2,4̕-DDT 

(Pestycyd) 
µg/l < 0,020 0,10 

PN-EN ISO 

6468:2002 

31. 
alfa-HCH 

(Pestycyd) 
µg/l < 0,020 0,10 

PN-EN ISO 

6468:2002 

32 
beta-HCH 

(Pestycyd) 
µg/l < 0,020 0,10 

PN-EN ISO 

6468:2002 

33. 

gamma-HCH 

(Lindan) 

(Pestycyd) 

µg/l < 0,020 0,10 
PN-EN ISO 

6468:2002 

34 
delta-HCH 

(Pestycyd) 
µg/l < 0,020 0,10 

PN-EN ISO 

6468:2002 

35. 

HCH (suma 

izomerów alfa, 

beta, gamma i 

µg/l < 0,080 0,10 
PN-EN ISO 

6468:2002 
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delta) 

36. 
Aldryna 

(Pestycyd) 
µg/l < 0,020 0,10 

PN-EN ISO 

6468:2002 

37 
Dieldryna 

(Pestycyd) 
µg/l < 0,020 0,10 

PN-EN ISO 

6468:2002 

38. 
Endryna 

(Pestycyd) 
µg/l < 0,020 0,10 

PN-EN ISO 

6468:2002 

39. 
Aldehyd endryny 

(Pestycyd) 
µg/l < 0,020 0,10 

PN-EN ISO 

6468:2002 

40. 
Izodryna 

(Pestycyd) 
µg/l < 0,020 0,10 

PN-EN ISO 

6468:2002 

41. 
Heptachlor 

(Pestycyd) 
µg/l < 0,020 0,10 

PN-EN ISO 

6468:2002 

42. 

Epoksyd 

heptachloru 

(Pestycyd) 

µg/l < 0,020 0,10 
PN-EN ISO 

6468:2002 

43. 
Metoksychlor 

(Pestycyd) 
µg/l < 0,020 0,10 

PN-EN ISO 

6468:2002 

44. 
Cis-Chordan  

(Pestycyd) 
µg/l < 0,020 0,10 

PN-EN ISO 

6468:2002 

45. 
trans – Chlordan 

(Pestycyd) 
µg/l < 0,020 0,10 

PN-EN ISO 

6468:2002 

46. 
Pentachloroben

zan (Pestycyd) 
µg/l < 0,020 0,10 

PN-EN ISO 

6468:2002 

47. 
Heksachloroben

zen (Pestycyd) 
µg/l < 0,020 0,10 

PN-EN ISO 

6468:2002 

48. 

DDT/DDE//DDD 

- suma 

izomerów 

µg/l < 0,120 - 
PN-EN ISO 

6468:2002 

49. 
Suma 

pestycydów 
µg/l < 0,44 - 

PN-EN ISO 

6468:2002 

50. 

Trihalometany 

- ogólna (suma  

THM) 

µg/l < 4,0 100 
PN-EN ISO 

1031:2002 

51. 
1,2-

diochloroetan 
µg/l < 0,8 3,0 

PB/BC-41 wydanie 

01 z dnia 15.09.2008 

52. 

∑ trichloroetanu 

i 

tetrachloroetanu 

µg/l < 2,0 10 
PB/BC-41 wydanie 

01 z dnia 15.09.2008 

53. Wapń mg/l 30 ± 3 - PN-ISO 6058:1999 

54. Magnez µg/l 4,67 7 -125 PN-C-04554 - 4 1999 

55. Zasadowość Mmol/l 1,77 ± 0,05 - 
PN-EN ISO 9963-

1:2001+Apl:2004 
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56. Wodorowęglany mg/l 108,09 ± 2,92 - 
PN-EN ISO 9963 -

1:2001+Apl:2004 

57. Siarczany mg/l 28,0 ±4,2 250 
PN-EN ISO 10304-

1:2009 

58. Miedź mg/l < 0,0020 2,0 
PB/BC-12 wydanie 

02 z dnia 15.02.2016 

59. Nikiel µg/l < 5,0 20 
PB/BC-12 wydanie 

02 z dnia 15.02.2016 

60. Rtęć µg/l <0,050 1,0 
PB/BC-14 wydanie 

02 z dnia 16.06.2008 

61. Sód mg/l 8,01 200 
PN-EN ISO 9964 -

3:1994 

62. Potas µg/l 1,5 ± 0,20 - 
PN-EN ISO 9964 -

3:1994 

63. Antymon µg/l < 1,0 5,0 
PB/BC-44 wydanie 

03 z dnia 08.07.2013 

64. Selen µg/l < 2,0 10 
PB/BC-44 wydanie 3 

z dnia 08.07.2013 

65. Benzo(a)piren µg/l < 0,003 0,010 
PB/BC-18 wydanie 

02 z dnia 23.01.2008 

66. 

∑ 

wielopierścienio

wych 

węglowodorów 

aromatycznych 

µg/l < 0,024 0,10 
PB/BC-18 wydanie 

02 z dnia 23.01.2008 

67. ∑ pestycydów µg/l < 0,072 0,50 
PB/BC-26 wydanie 

03 z dnia 12.05.2016 

68. Cyjanki µg/l < 15 50 
PB/BC-43 wydanie 

01 z dnia 20.07.2009 

69. Bromiany µg/l < 5,0 10 
PN-EN ISO 

15061:2003 

70. Benzen µg/l < 0,30 1,0 
PN-EN ISO 

15680:2008 

71. Bor µg/l < 0,050 1,0 
PB/BC-42 wydanie 

03 z dnia 15.02.2016 

72. 
Epichlorohydryn

a 
µg/l < 0,060 1,0 

PN-EN 

14207:2005(A),(ZPS) 

73. Chlorek winylu µg/l < 0,15 0,50 
PN-EN ISO 

10301:2008 

74. 

Ogólna liczba 

mikroorganizmó

w w 1ml w 22ºC  

po 72 h 

inkubacji 

jtk 1 
bez nieprawidłowych 

zmian 

PN/EN ISO 

6222:2004 Metoda 

płytkowa (posiew 

wgłębny) 
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75. 

Ogólna liczba 

mikroorganizmó

w w 1ml w 36ºC 

po 48 h 

inkubacji 

jtk 0 - 

PN/EN ISO 

6222:2004 Metoda 

płytkowa (posiew 

wgłębny) 

76. 
Bakterie grupy 

coli w 100 ml 
jtk 0 0 

PN-EN ISO 9308 -

1:2014-12 +Al:2017-

04 Metoda filtracji 

membranowej 

77. 
Escherichia coli 

w 100 ml 
jtk 0 0 

PN-EN ISO 9308 -

1:2014-12 +Al:2017-

04 Metoda filtracji 

membranowej 

 

78. 

Enterokoki   

(paciorkowce 

kałowe) 

 w 100 ml 

jtk 0 0 

PN/EN ISO 7899 -

2:2004 Metoda 

filtracji membranowej 

 

 

b) dane dotyczące posiadanej infrastruktury (m.in. stacje uzdatniania wody, sieci 

wodociągowe, liczba odbiorców – przyłączy, ilość dostarczanej wody, konieczne 

remonty, awarie): 

 

UJĘCIA WODY NA TERENIE GMINY: 

 

Spółka „Prowod” na terenie gminy Dobrzeń Wielki eksploatuje: 

• 1 stację wodociągową, 

• 3 studnie głębinowe, 

• ponad 104,5 km sieci wodociągowych, 

• 2 578 szt. przyłączy wodociągowych o łącznej długości prawie 62,8 km 

 

Stan ewidencyjny wodociągów PROWOD spółka z o.o. 

Stan na 31.12.2021 r. 

lp Wodociąg 

długość 

sieci 

wodoc. 

[ mb ] 

Przyłącza wodociągowe 

Zakłady Zagrody Razem 

[ szt. ] [ mb ] [ szt. ] [ mb ] [ szt. ] [ mb ] 

1 Dobrzeń Wielki 39 096,30 73 1 991,24  984 22 887,14  1 067  24 878,38  

2 Dobrzeń Mały 6 360,57 7  178,60  227  4 700,11 234  4 878,71  

3 Chróścice 45 371,99 41  1 528,41 925  23 615,23  966 25 143,64 

4 Kup 13 633,89 9  380,41 312  7 534,59  321  7 915,00  

Gmina  

Dobrzeń Wlk.  
104 462,75 130 4 078,66 2 448 58 737,07 2 578 62 815,73 
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WIELKOŚĆ POBORU WODY: 

Spółka „Prowod” wydobyła 390 122 m3 wody, na co składa się: 

1. SUW w Chróścicach - 390 122 m3 (z trzech ujęć wodociągowych), 

2. SUW Brzezie – 146 800 dla zasilenia wodociągu Gminy Dobrzeń Wielki 

3. Woda dla zasilenia wodociągu Czarnowąsy na potrzeby Miasta Opole (dzielnic 

Czarnowąsy, Borki) – 72 017m3 
4. SUW w Chróścicach – 308 225 m3  (na potrzeby mieszkańców gminy Dobrzeń 

Wielki) 

 

CIĄGŁOŚĆ ŚWIADCZENIA USŁUG: 

Spółka zapewniała wymaganą ciągłość świadczonych usług, niezawodność zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zapewniała pełną zdolność 

posiadanych urządzeń wodociągowo–kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody  

w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem, a także zapewniała należytą jakość 

dostarczanej wody. 

 

Spółka na bieżąco wykonywała remonty urządzeń wodociągowo–kanalizacyjnych. Dzięki 

wykonanej modernizacji SUW w Chróścicach oraz rozbudowy i modernizacji 

oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim Spółka na dzień dzisiejszy nie przewiduje 

znaczących remontów (jedynie usuwanie bieżących awarii). 

 

 ILOŚĆ I MIEJSCA WYSTĄPIENIA AWARII: 

Na terenie Gminy Dobrzeń Wielki Spółka w 2021 r. odnotowała łączne 40 awarii  

na eksploatowanych obiektach i sieciach wodociągowych, w tym: 

- 5 awarii na sieciach wodociągowych, 

- 18 awarii na przyłączach wodociągowych, 

- 9 awarii na SUW, 

- 8 szt. wymian hydrantów p.poż. 

 

 

 

Zestawienie z usunięcia awarii na wodociągach eksploatowanych przez Prowod spółka  

z o.o. w okresie 01.01.2021 rok - 31.12.2021 rok 

Nazwa  

wodociągu 

Rodzaj awarii 

wymiana hydrantów Razem 

s
ie

ć
 

w
o

d
o

c
ią

g
o

w
a

 

p
rz

y
łą

c
z
a
 

w
o

d
o

c
ią

g
o

w
e

 Stacja Uzdatniania Wody 

p
o

m
p

y
 

w
ir

o
w

e
 

p
o

m
p

y
 

g
łę

b
in

o
w

e
 

e
le

k
tr

y
c
z
n

e
 

in
n

e
 

Chróścice, Gmina            

Dobrzeń Wielki 
5 18 - - 4 5 8 40 

Gmina Dobrzeń 

Wielki 
5 18 - - 4 5 8 40 
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INWESTYCJE: 

 

 Wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym. 

 

W 2021 roku Spółka kontynuowała rozpoczęty w 2019 roku proces wymiany wodomierzy  

z odczytem tradycyjnym na odczyt radiowy w firmach oraz rozpoczęła wymiany  

u odbiorców indywidualnych. Wodomierze umożliwiające zdalny odczyt cechują się dużo 

dokładniejszym pomiarem, możliwością odczytu na dany dzień i godzinę. Ponadto  

w dobie pandemii umożliwiają dokonanie bardzo dużej ilości odczytów w krótkim czasie 

bez kontaktu z Odbiorcą. Spółka wychodząc naprzeciw mieszkańcom wprowadziła 

system ratalny zakupu wodomierzy–podliczników, służących do mierzenia wody 

bezpowrotnie zużytej przy podlewaniu ogrodów, z czego mieszkańcy chętnie korzystają. 

Wodomierze z nakładką służącą do odczytu radiowego posiadają również funkcje 

alarmów m.in. o ingerencji zewnętrznej na wodomierzu, o wyciekach. Dzięki historii 

przepływów, którą można odtworzyć, istnieje możliwość, aby dokładnie pokazać 

klientowi kiedy i w jakim przedziale czasowym nastąpił wyciek. Dodatkowo urządzenie 

podaje z dużą dokładnością sprzedaż, eliminując tym samym próby ewentualnego 

oszustwa i kradzieży wody (system mierzy zużycie wody od pierwszej kropli). 

 

 Zakup Stacji Uzdatniania Wody w Opolu (Brzezie) 

 

Od 17 lutego 2021 roku Spółka stała się właścicielem Stacji Uzdatniania Wody  

w Opolu (obręb Brzezie) wraz z sieciami wodociągowymi, przynależnymi środkami 

trwałymi oraz wyposażeniem, którą zakupiła od PGE Górnictwo i Energetyka 

Konwencjonalna Oddział Elektrownia Opole w kwocie 1 216 000,00 zł netto. Sprzedaż 

odbyła się w drodze przetargu w formule licytacji ustnej. Zakup stacji wraz  

z infrastrukturą techniczną i sieciami wodociągowymi to działanie strategiczne, 

zapewniające bezpieczeństwo wodne na następne lata.  Prowod sp. z o.o. ma 

podpisane kilkuletnie zobowiązania, iż będzie dostarczał wodę na tereny włączone do 

Opola (Borki, Brzezie -część sołectwa, Czarnowąsy, Krzanowice i Świerkle). woda z 

własnego ujęcia zapewnia dotrzymanie warunków umowy. Ważnym aspektem jest 

również uporządkowanie sytuacji na terenie Gminy Dobrzeń Wielki, gdzie funkcjonowały 

dwie taryfy i dwie różne ceny za wodę. Mieszkańcy Osiedla Energetyk i zabudowań 

wokół niego mieli dwóch operatorów, jednemu płacili za wodę, drugiemu za ścieki. Wraz 

z zakupem Stacji Spółka Prowod kupiła również sieci wodociągowe, dzięki czemu 

uporządkowana zostanie kwestia związana z własnością sieci i przyłączy 

wodociągowych, którymi zasilane jest Osiedle Energetyk i część nowych domów 

jednorodzinnych zlokalizowanych w obrębie osiedla. Dzięki powyższym działaniom 

Spółka posiada stacje uzdatniania wody, współpracujące ze sobą, a w razie awarii bądź 

przerwy technologicznej jednej z nich, woda będzie dostarczana nieprzerwanie do 

mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki oraz strategicznego odbiorcy – Elektrowni Opole. 

Spółka posiadając własne ujęcie nie będzie już dokonywała zakupu wody z zewnątrz.  

Bezpośrednio po zakupie Stacji Uzdatniania Wody w Opolu-Brzeziu podjęto 

podstawowe działania modernizacyjne stacji tj. m.in.: 
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• Zamiana energochłonnych (starego typu) pomp pośrednich o mocy 35 kV 

na nowoczesne znacznie mniejsze o mocy 7,5 kV – szt. 2. 

• Zamiana energochłonnych (starego typu)  pomp sieciowych o mocy 32 kV 

na nowoczesne znacznie mniejsze o mocy 11 kV – szt. 3 

• Montaż sterowania kaskadowego pracy nowych urządzeń pompowych przy 

pomocy falownika, który spowodował możliwość utrzymania stałego 

ciśnienia wody w sieci przy jednoczesnym zlikwidowaniu istniejących 

hydroforów. 

• Wprowadzenie automatyki sterowania pomp głębinowych i sieciowych. 

• Wprowadzenie monitoringu technologicznego pracy urządzeń znajdujących 

się na terenie Stacji Uzdatniania Wody. 

W przyszłości planowana jest dalsza modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Opolu - 

Brzezie polegająca m.in. na działaniach takich jak: 

 Demontaż starych aeratorów, 

 Dostawa i montaż nowych aeratorów Ø 1800 – 2 szt., 

 Demontaż starych filtrów, 

 Dostawa i montaż nowych filtrów Ø 2400 – 4 szt., 

 Demontaż istniejących sprężarek, dmuchaw, 

 Dostawa i montaż nowych sprężarek, dmuchaw – po 1 szt., 

 Wymiana orurowania i armatury, 

 Roboty budowlane,  

 Fundamenty po urządzenia technologiczne, (filtry, dmuchawy), 

 Remont posadzki,  

 Wymiana starej posadzki w hali filtrów, 

 Termomodernizacja budynku z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, 

 Malowanie ścian wewnętrznych budynku, 

 Wymiana instalacji technologicznych, 

 Wymiana instalacji elektrycznych, 

 Wymiana starej i montaż nowej rozdzielni elektryczno–sterowniczej. 

 

Ponadto zgodnie z wymogami prawnymi zostały zamontowane przepływomierze 

elektromagnetyczne na pompach głębinowych gwarantujące dokładność pomiaru ilości 

wydobytej wody z ujęć wodociągowych na wszystkich trzech ujęciach wody. Podjęte 

działania siłami własnymi mają zmniejszyć koszty eksploatacji zakupionej stacji. 

  



OPŁATY ZA USŁUGI WODNE ZA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW: 

 

Opłata stała za usługi wodne za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2021 r. - ujęcia wody 

Lp. 
WODOCIĄG 

OCZYSZCZALNIA 
Nr pisma Nr decyzji Rodzaj 

Wartość opłaty stałej 

01.01.-31.12.2020 r.  

 

Ogółem opłata roczna 

z informacji [ zł ] 

1 2 3 3 4 5 

1 SUW  Chróścice GL.ZUO.3.4700.213.2021.CM 
GL.ZUZ.3.421.141.2018.BS 

GL.ZUZ.3.421.52.2018.BS 

Pobór 

wody 
5 585,00 zł 

            5 585,00 zł 

 

 

Opłata stała za usługi wodne za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2021 r. - oczyszczalnia ścieków 

Lp. 
WODOCIĄG 

OCZYSZCZALNIA 
Nr pisma Nr decyzji 

 Wartość opłaty stałej 

01.01.-31.12.2020 r.  

 

Ogółem opłata roczna z 

informacji 

[ zł ] 

 

Rodzaj 

1 2 3 4 5 6 

1 
Oczyszczalnia 

Dobrzeń Wielki 
GL.ZUO.3.4700.212.2021.CM GL.ZUZ.3.421.120.2019.BS Ścieki 6 333,00 zł 

    

 

  

  

 
  6 333,00 zł 
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Opłata zmienna za usługi wodne za okres 1 stycznia 2021r. - 31 grudnia 2021 r. ujęcie wody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opłata zmienna za usługi wodne za okres 1 stycznia 2021 r. - 31 grudnia 2021 r.                               

Oczyszczalnia ścieków - PROWOD spółka z o.o. 

Lp. 
 

OCZYSZCZALNIA 
Nr decyzji  

Opłata Opłata Opłata Opłata Opłata 

zmienna zmienna zmienna zmienna zmienna 

          

I kwartał 
2020 rok 

II kwartał 
2020 rok 

III kwartał 
2020 rok 

IV kwartał 
20230 rok 

I - IV kwartał 
2020 rok 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Oczyszczalnia 
Dobrzeń Wielki 

GL.ZUO.3.4701.2092.OZ.2021.MS 9 366,00 zł 3 925,00 zł 9 261,00 zł 3 337,00 zł 26 035,00 zł 

R A Z E M: 6 964,00 zł 3 925,00 zł 9 261,00 zł 3 337,00 zł 26 035,00 zł 

Lp. WODOCIĄG Nr decyzji  

Opłata Opłata Opłata Opłata Opłata 

zmienna zmienna zmienna zmienna zmienna 

          

I kwartał 
2020 rok 

II kwartał 
2020 rok 

III kwartał 
2020 rok 

IV kwartał 
2020 rok 

I - IV kwartał 
2020 rok 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
SUW 
Chróścice    

GL.ZUZ.3.421.52.2018.BS 
GL.ZUZ.3.421.141.2018.BS 

7 888,00 zł 8 302,00 zł 9 605,00 zł 5 975,00 zł 33 607,00 zł 

R A Z E M  : 7 888,00 zł 8 302,00 zł 9 605,00 zł 8 428,00 zł 33 607,00 zł 



 

SPRZEDAŻ WODY: 

  

  

  

Wodociąg 

Odbiorcy 

Prawni 

Odbiorcy 

indywidualni 
Razem  

m3 m3 m3 Ogółem 

Chróścice       11 360,00          77 434,46          88 794,46     
 

Dobrzeń Mały         1 647,00          21 335,13          22 982,13     
 

Dobrzeń Wielki       50 590,00        107 111,25        157 701,25     
 

Kup       11 349,00          26 401,09          37 750,09     
 

Gmina Dobrzeń Wielki       74 946,00       225 332,32        307 227,93           979 007,08     

 

 

 

 

 

 

 

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODBIÓR ŚCIEKÓW: 

Na podstawie decyzji wydanej przez dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” zostały zatwierdzone taryfy  

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat 

(05.2021/05.2022, 05.2022/05.2023, 05.2023/05.2024). Rok 2021 był pierwszym rokiem 

obowiązywania Taryf. Ceny taryfowe na pierwszym, drugim i trzecim roku kształtują się 

następująco (w ujęciu netto): 

- cena wody w pierwszym roku taryfowym 2021/2022 wynosiła 3,25 zł/1m3  

- cena wody w drugim roku taryfowym 2022/2023 wzrosła z 3,25 zł/1m3  do 3,33 zł/1m3  

- cena wody w trzecim roku taryfowym 2023/2024 wzrosła z 3,33 zł/1m3  do 3,42 zł/1m3  

 

- cena ścieków w pierwszym roku taryfowym 2021/2022 wynosiła 10,62 zł/1m3  

- cena ścieków w drugim roku taryfowym 2022/2023 wzrosła z 10,62 zł/1m3  do 11,12 

zł/1m3  

- cena ścieków w trzecim roku taryfowym 2023/2024 wyniesie 11,12 zł/1m3 

Radni Gminy Dobrzeń Wielki na wniosek Wójta podjęli w dniu 24 maja 2018 r. Uchwałę  

Nr XLIV/368/2018, w której ustalono dopłatę do 1m3 ścieków dla każdej grupy odbiorców  

w wysokości 1,50 zł. 
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 Gospodarka ściekowa 9.3

a) badania osadów ściekowych: 

 

Badania osadu ściekowych z oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim były 

wykonywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 roku 

w sprawie komunalnych osadów ściekowych na zlecenie eksploatatora oczyszczalni 

przez ZWP EMITOR s.c. w Opolu.  

 

Wyniki uzyskane na podstawie przeprowadzonych analiz osadu ściekowego  

w 2021 roku przedstawiono poniżej : 

Oznaczenie Metoda badawcza 
Zakres 

metody 
Jednostka 

Wynik 
badania 
10.03.-
18.03. 
2021 
rok 

Wynik 
badania 
11.08.-
24.08.  
2021 
rok 

Wynik  
badania 
17.11.-
01.12. 
2021 
rok 

Badania fizykochemiczne 

Odczyn pH PN-EN 15933:2013-02 (1,0-13,0) - 8,2 ± 0,2 8,0 ± 0,2 11,4 ± 0,2 

Sucha masa PN-EN 12880:2004 (0,5-99,5) % % 
17,70 ± 

1,77 
22,1 ± 2,3 21,8 ± 2,2 

Substancje 

organiczne 
PN-EN 128792004 

(0,5-

99,5)             % 

s.m. 

% 
70,2 ± 

7,02 
67,2 ± 6,7 45,8 ± 4,6 

Azot 

amonowy 
PN-75/C-04576/15 

(0,01-

10,0)            % 

s.m. 

% s.m. 
6,91 ± 

1,04 
1,0 ± 0,15 

0,271 ± 

0,041 

Azot ogólny PN-EN                 1332:2002 

(0,002-

12,0)            % 

s.m. 

% s.m. 
7,250 ± 

1,088 

5,289 ± 

0,793 

4,39 ± 

0,66 

Magnez 

PN-EN                 

16174:2012 

PN-EN                 

16170:2017-02 

(0,00007-

2,5)            % 

s.m. 

% s.m. 
0,5087 ± 

0,0763 

1,00 ± 

0,0772 

0,604 ± 

0,091 

Wapń 

PN-EN                 

16174:2012 

PN-EN                 

16170:2017-02 

(0,0001-

25,0)            % 

s.m. 

 
6,174 ± 

0,926 

4,186 ± 

0,628 
15,3 ± 2,3 

Fosfor ogólny 

PN-EN                 

16174:2012 

PN-EN                

16170:2017-02 

(0,0005-

10,0)            % 

s.m. 

 
2,368 ± 

0,355 

2,259 ± 

0,339 

2,21 ± 

0,33 

Cynk 

PN-EN                 

16174:2012 

PN-EN                 

(0,50-10000)            

mg/kg s.m. 
mg/kg s.m. 670 ± 134 

1194 ± 

239 
614 ± 123 
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16170:2017-02 

Ołów 

PN-EN                 

16174:2012 

PN-EN                 

16170:2017-02 

(1,00-3000)            

mg/kg s.m. 
mg/kg s.m. 

30,50 ± 

3,05 
45,8 ± 4,6 20,4 ± 2,0 

Kadm 

PN-EN                 

16174:2012 

PN-EN                 

16170:2017-02 

(0,050-200)            

mg/kg s.m. 
mg/kg s.m. < 0,05 

3,42 ± 

0,51 

0,651 ± 

0,098 

Chrom 

ogólny 

PN-EN                 

16174:2012 

PN-EN                 

16170:2017-02 

(0,30-1000)            

mg/kg s.m. 
mg/kg s.m. 

20,10 ± 

3,02 
30,4 ± 4,6 17,5 ± 2,6 

Miedź 

PN-EN                 

16174:2012 

PN-EN                 

16170:2017-02 

(0,40-5000)            

mg/kg s.m. 
mg/kg s.m. 

321 ± 

64,2 
453 ± 91 285 ± 57 

Nikiel 

PN-EN                 

16174:2012 

PN-EN                 

16170:2017-02 

(0,40-1000)            

mg/kg s.m. 
mg/kg s.m. 

18,2 ± 

2,73 
25,0 ± 3,8 14,1 ± 2,1 

Rtęć 

PN-EN 16174, PN-EN  ISO 

12846:2012+Apl:2016-

07E,PB/I/11/C:10.04.2017              

16170:2017-02 

(0,05-25,0)            

mg/kg s.m. 
mg/kg s.m. 

0,1700 ± 

0,0544 

0,3412 ± 

0,1092 

0,217 ± 

0,069 

Badania biologiczne 

Obecność 

bakterii z 

rodzaju 

Salmonella 

spp. w 100g 

PN-EN  ISO 

6579:2017-04 
  

Nie 

wykryto 

Nie 

wykryto 

Nie 

wykryto 

Liczba 

żywych jaj 

pasożytów 

jelitowych 

PB/BB/5/D:26.06.2014 > 1  0 0 0 

 

Jakość odprowadzanych ścieków 

Skład jakościowy oczyszczonych ścieków odprowadzanych do odbiornika określany był 

analizami wykonywanymi na zlecenie eksploatatora oczyszczalni przez ZWP EMITOR 

s.c. w Opolu. Na podstawie przeprowadzonych analiz jakości ścieków poniżej 

przedstawiono zestawienie charakterystycznych wskaźników zanieczyszczeń  

w odprowadzanych ściekach w roku 2019. W tabeli przedstawiono wyniki badań ścieków 

surowych dopływających na oczyszczalnię (wlot) i ścieków oczyszczonych 
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odprowadzanych do odbiornika (wylot) oraz odpowiadający im procent redukcji 

zanieczyszczeń. 

 

Wyniki badań jakości ścieków przeprowadzonych w 2021 rok. 

Wskaźnik 
 

Data 

BZT5 ChZTcr Zawiesina ogólna Azot ogólny Fosfor ogólny 

wlot wylot 
redukcj

a 
wlot wylot  wlot wylot redukcja wlot wylot  wlot wylot redukcja 

[mg 

O2/l] 

[mg 

O2/l] 

[ % ] [mg 

O2/l] 

[mg 

O2/l] 
 [mg O2/l] 

[mg O2/l] [ % ] 

[mg O2/l] 

[mg O2/l] 

 [mg O2/l] 

[mg O2/l] [ % ] 

11.01-12.01. 280 7,9 97,18 776 74,7 

11.01
-

12.01
. 

280 7,9 97,18 776 74,7 

11.01
-

12.01
. 

280 7,9 97,18 

09.02.-10.02. 295 3,5 98,81 922 63,3 

09.02
.-

10.02
. 

295 3,5 98,81 922 63,3 

09.02
.-

10.02
. 

295 3,5 98,81 

0.03.-10.03. 220 3,2 98,55 719 85,9 
0.03.-
10.03

. 
220 3,2 98,55 719 85,9 

0.03.-
10.03

. 
220 3,2 98,55 

08.04.-09.04. 327 2,7 99,17 1056 41,8 

08.04
.-

09.04
. 

327 2,7 99,17 1056 41,8 

08.04
.-

09.04
. 

327 2,7 99,17 

11.05.-12.05. 290 2,3 99,21 832 41,1 

11.05
.-

12.05
. 

290 2,3 99,21 832 41,1 

11.05
.-

12.05
. 

290 2,3 99,21 

08.06.-09.06. 341 2,6 99,24 1007 34,8 

08.06
.-

09.06
. 

341 2,6 99,24 1007 34,8 

08.06
.-

09.06
. 

341 2,6 99,24 

06.07.-07.07. 316 1,8 99,43 941 20,7 

06.07
.-

07.07
. 

316 1,8 99,43 941 20,7 

06.07
.-

07.07
. 

316 1,8 99,43 

10.08.-11.08. 328 1,5 99,54 940 78,2 

10.08
.-

11.08
. 

328 1,5 99,54 940 78,2 

10.08
.-

11.08
. 

328 1,5 99,54 

08.09.-09.09. 326 1,2 99,63 934 17,9 

08.09
.-

09.09
. 

326 1,2 99,63 934 17,9 

08.09
.-

09.09
. 

326 1,2 99,63 

05.10.-06.10. 331 1,1 99,67 992 67,4 

05.10
.-

06.10
. 

331 1,1 99,67 992 67,4 

05.10
.-

06.10
. 

331 1,1 99,67 

03.11.-04.11. 325 1,9 99,42 912 12,5 

03.11
.-

04.11
. 

325 1,9 99,42 912 12,5 

03.11
.-

04.11
. 

325 1,9 99,42 

08.12.-09.12. 331 2,1 99,37 1056 21,3 

08.12
.-

09.12
. 

331 2,1 99,37 1056 21,3 

08.12
.-

09.12
. 

331 2,1 99,37 
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OCZYSZCZALNIA W DOBRZENIU WIELKIM  

 

1. Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie na tlen 

BZT5 wg. decyzji - nie przekraczającym zawartość 25 mg/lO2 

Wartości uzyskane w 2021 r. kształtowały się na poziomie 1,1 – 7,9 mg/lO2 

Średnia wartość w 2021 r. – 2,65 mg/lO2 

 

2. Chemiczne zapotrzebowanie na tlen oznaczone metodą dwuchromianową ChZTCr                                    

wg. decyzji - nie przekraczającym zawartość - 125 mg/lO2 

Wartości uzyskane w 2021 r. kształtowały się na poziomie 12,5 – 85,9 mg/lO2 

Średnia wartość w 2021 r.  – 46,63 mg/lO2  

 

3. Zawiesina ogólna  

 wg. decyzji - nie przekraczającym zawartość 35 mg/lO2 

Wartości uzyskane w 2021 r. kształtowały się na poziomie 4,2 – 16,0 mg/lO2 

Średnia wartość w 2021 r. – 12,9 mg/lO2 

 

Po zrealizowaniu inwestycji, polegającej na rozbudowie i modernizacji oczyszczalni 

ścieków w Dobrzeniu Wielkim badania jakości ścieków wykazały znaczącą poprawę 

i spełnienie wymogów określonych w aktualnie obowiązującym pozwoleniu 

wodnoprawnym udzielonym decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 27 sierpnia 2019 r.  

nr GL.ZUZ.3.421.120.2019.BS oraz w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800). 

 

Wyniki badań jakości wód rzeki Odra wykonanych poniżej i powyżej wylotu 

ścieków z oczyszczalni do odbiornika rzeki Odry 

L.p. 
Wskaźnik 

zanieczyszczenia 
Jednostka 

12.05.2021r. 17.11.2021r. 

 

20 m powyżej 

 

20 m powyżej 

 

20 m powyżej 

 

20 m poniżej 

1 BZT5 mg/l 2,9 ± 0,4 3,2 ± 0,4 3,2 ± 0,4 1,5 ± 0,2 

2 ChZTCr mg/l 25,4 ± 4,1 24,2 ± 3,9 24,2 ± 3,9 18,0 ± 2,9 

3 Zawiesiny mg/l 15 ± 3,0 10,0 ± 2,0 10,0 ± 2,0 9,2 ± 1,6 

4 Fosfor ogólny mg/l 0,111 ± 0,023 0,121 ± 0,025 0,121 ± 0,025 0,128 ± 0,027 

5 Azot ogólny mg/l 6,42 7,83 7,83 4,62 

6 Azot amonowy mg/l 0,101 ± 0,014 0,189 ± 0,026 0,189 ± 0,026 0,161 ± 0,023 

7 Azot azotynowy mg/l 0,0463 ± 0,0042 0,0436 ± 0,0039 0,0436 ± 0,0039 0,0580 ± 0,0052 
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8 

Substancje ekstrahujące  

się eterem naftowym 

(Ekstrakt eterowy) 

mg/l < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 

9 
Węglowodory 

ropopochodne 
mg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

10 Chlor całkowity mg/l 0,08  < 0,02 < 0,02 < 0,02 

 

Wyniki badań zwykle wskazują na lepszy stan wód powyżej wylotu, jednakże wpływ 

odprowadzanych ścieków z oczyszczalni na pogorszenie jakości wód dotąd był znikomy, 

dlatego też mając na uwadze przeprowadzoną modernizację oczyszczalni  

i zdecydowaną poprawę jakości odprowadzanych ścieków (parametry znacznie poniżej 

wartości dopuszczalnych) nie przewiduje się możliwości wystąpienia istotnego 

pogorszenia jakości wód rzeki Odry powodującego zmianę klasyfikacji jakości jej wód.  

Ponadto należy przyjąć, iż stosunkowo niewielka ilość odprowadzanych ścieków 

względem ilości wód prowadzonych w Odrze nie ma istotnego wpływu na jakość wód 

prowadzonych w rzece. 

 

b) dane dotyczące posiadanej infrastruktury (m.in. oczyszczalnia ścieków, sieci 

kanalizacyjne, ilość przyłączy, ilość odbieranych ścieków, awarie): 

 

STAN EWIDENCYJNY URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH: 

Spółka „Prowod” na terenie gminy Dobrzeń Wielki eksploatuje: 

 1 oczyszczalnię ścieków, 

 29 przesyłowych przepompowni  ścieków, 

 32  przydomowe przepompownie ścieków,  

 ponad 98,9 km sieci kanalizacji sanitarnej, 

 2 575 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ponad 52,6 km. 

 

 

Stan ewidencyjny kanalizacji sanitarnej PROWOD spółka z o.o. na dzień 31.12.2021 r. 

 

 

Lp. Miejscowość 

długość sieci 

kanalizacji 

sanitarnej 

Przyłącza kanalizacji sanitarnej 

Zakłady Zagrody Razem 

szt. mb szt. mb szt. mb 

1 Dobrzeń Wielki        44 286,61         40          1 034,66           1 151            19 805,01        1 191           20 839,67     

2 Dobrzeń Mały          8 070,65            8             154,16              220              5 121,94           228              5 276,1     

3 Chróścice        31 055,13          21             524,55              837            19 297,25           858            19 821,80     

4 Kup        18 293,02            9             257,24              348              7 811,44           357              8 068,68     

  
Gmina             

Dobrzeń Wielki 
       101 705,41          78          1 970,61           2 556            52 035,64        2 634            54 006,25     
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OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W DOBRZENIU WIELKIM – dane techniczne 

 

W 2019 r. w styczniu nastąpiło przekazanie do eksploatacji zmodernizowanej 

oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim. Rozpoczął się Okres Zgłaszania Wad. 

Pracownicy obiektu prowadzili codzienną eksploatację oczyszczalni, zgłaszając swoje 

uwagi, które następnie były zgłaszane Wykonawcy i na bieżąco usuwane. Gminny 

system kanalizacji sanitarnej doprowadzający ścieki do oczyszczalni w Dobrzeniu 

Wielkim obejmuje swym zasięgiem zabudowę położonych w gminie Dobrzeń Wielki 

miejscowości: Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Chróścice, Kup oraz miejscowości Brynica 

położonej w gminie Łubniany.  

Wyznaczona aglomeracja klasyfikuje oczyszczalnię zgodnie z w/w Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800), do grupy 

oczyszczalni o RLM od 10.000 do 14.999.  

 

Po przeprowadzeniu rozbudowy zgodnie z założeniami projektowymi oczyszczalnia 

ścieków w Dobrzeniu Wielkim dla RLM=14000 posiada przepustowość wynoszącą: 

Qmaxh =       250,0 m3/h 

Qśrd =     2 000,0 m3/d 

Qmaxd =     2 500,0 m3/d (dla pogody bezdeszczowej) 

Qmaxd =     3 100,0 m3/d (dla pogody deszczowej 

 

Dnia 27 sierpnia 2019 r. wydano Decyzję pozwolenia wodnoprawnego 

GL.ZUZ.3.421.120.2019.BS po modernizacji oczyszczalni ścieków. 

 

W decyzji ustalone zostały następujące wartości wskaźników zanieczyszczeń  

dla ścieków wprowadzanych do wód jak dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji  

o obciążeniu dla RLM od 10 000 do 14 999: 

BZT5 -  25 mgO2/l 

ChZTCr - 125 mgO2/l 

zawiesiny ogólne - 35 mg/l 

azot ogólny - 15 mg/l 

fosfor ogólny - 2 mg/l 

azot amonowy - 20mg NNH4/I 

azot azotynowy - 1 mg NN02/I 

chlor całkowity - 0,4 mgCl2/I 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym – 20 mg/I 

Węglowodory ropopochodne – 15 mg/I 

 

W skład urządzeń oczyszczalni ścieków wchodzą: 

- stanowisko zlewne ścieków dowożonych 

 Mechaniczne oczyszczalnie 



 
 
  
 

97 
 

- zblokowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków (sitopiaskownik)   

- płuczka piasku wyposażona w mieszadło wolnoobrotowe i transporter piasku 

Biologiczne oczyszczanie ścieków realizowane jest w wydzielonych w ramach 

reaktora biologicznego dwóch bliźniaczych ciągach technologicznych (I i II) 

pracujących w systemie Bardenpho 5-cio strefowym opartym o procesy 

biochemiczne zachodzące w niskoobciążonym osadzie czynnym, prowadzone  

w strefach o różnej podaży tlenu z możliwością redukcji związków biogennych. 

Łączna przepustowość hydrauliczna obydwóch ciągów oczyszczania biologicznego 

wynosi 250 m3/h. 

Pojedynczy ciąg oczyszczania biologicznego złożony jest z następujących komór: 

 komora defosfatacji  – K-DF, 

 komora denitryfikacji 1 – K-DN1, 

 komora nitryfikacji 1  – K-N1, 

 komora denitryfikacji 2 – K-DN2, 

 komora nitryfikacji 2  – K-N2. 

- komora rozdziału zespolona z pompownią osadu 

- koryto zbiorcze z rurociągiem grawitacyjnym do studni zbiorczej i dalej do komory 

pomiarowej ilości ścieków oczyszczonych zespolonej z pompownią ścieków 

oczyszczonych 

 część osadowa 

- poziome osadniki wtórne – 2 szt. 

- komora tlenowej stabilizacji osadu z zagęszczaczem grawitacyjnym/zbiornik 

buforowy 

- blok odwadniania i higienizacji osadu 

 wylot rurociągu kanalizacji sanitarnej  

 

Zestawienie ilości odprowadzanych ścieków z oczyszczalni w Dobrzeniu Wielkim  

w 2021 r. 

Miesiąc 

Ilość ścieków w 2021 r. 

Q Qśr,d Qmin,d Qmaxd 

[m3/miesiąc] [m3/dobę] [m3/dobę] [m3/dobę] 

styczeń 47 287 1 525 1 320 1 983 

luty 48 804 1 743 1 390 2 313 

marzec 48 367 1 560 1 211 1 908 

kwiecień 44 541 1 485 1 107 1 892 

maj 49 304 1 590 1 353 2 148 

czerwiec 43 688 1 456 1 154 2 092 

lipiec 44 573 1 438 1 145 2 340 
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sierpień 42 311 1 365 1 059 2 186 

wrzesień 38 126 1 271 1 042 1 698 

październik 38 153 1 231 1 012 1 685 

listopad 36 046 1 202 1 041 1 603 

grudzień 41 514 1 339 1 059 1 865 

 

Łączna ilość odprowadzonych w 2021 roku ścieków wyniosła QR = 522 714 m3/rok, 

zatem średni dobowy zrzut ścieków wyniósł w 2021 roku Qśr,d = 1 432 m3/d. 

 

Występująca infiltracja sieci kanalizacyjnej sanitarnej jest główną przyczyną 

nadmiernego dopływu ścieków do oczyszczalni w Dobrzeniu Wielkim, nadwyżka ta 

zwiększa o 38,24 % ilość odbieranych ścieków od odbiorców kanalizacji.  

 

Podstawową przyczyną dopływu wody do sieci kanalizacji sanitarnej jest infiltracja wód 

gruntowych, poprzez nieszczelności sieci grawitacyjnej oraz betonowych studzienek 

kanalizacyjnych.  

 

W 2021 roku wystąpiło 129 awarii na obiektach gospodarki kanalizacyjnej i sieciach 

kanalizacyjnych, w tym : 

- 25 awarii, zatory sieci kanalizacji sanitarnej, 

- 19 awarii, zatory przyłączy kanalizacji sanitarnej, 

- 28 awarii na oczyszczalniach ścieków (7 awarii mechanicznych, 2 awarie elektryczne, 1 

wymiana pomp), 

- 50 awarii przesyłowych przepompowni ścieków (34 awarie mechaniczne, 9 awarii 

elektrycznych, 7 wymian pomp), 

- 7 awarii przepompowni przydomowych (5 awarii mechanicznych, 2 awarie elektryczne), 

Zestawienie z usunięcia awarii na sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączach 

obsługiwanych przez Prowod spółka z o.o. w okresie 01.01.2021 - 31.12.2021 rok 

Gmina 

Rodzaj awarii 
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Dobrzeń 

Wielki 
25 19 7 2 1 34 9 7 5 20 - 111 

Awarie nie powodowały większych przerw w dostawie wody i odbiorze ścieków,  

były usuwane do 8 godzin od zgłoszenia lub wykrycia, z wyjątkiem tych, które wystąpiły 

w dni wolne od pracy i nie wymagały pilnej interwencji. 
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c) Inne istotne informacje: 

 

Sprzedaż ścieków 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. 

Sieć kanalizacji 

sanitarnej 

Razem 

m3 Ogółem  [zł] 

 Chróścice           66 072,31     670 829,84 

 Dobrzeń Mały           19 908,76     201 966,59 

 Dobrzeń Wielki         148 374,31     1 680 433,43 

 Kup           39 059,50     395 435,23 

 Gmina Dobrzeń Wielki         273 414,88     2 948 665,09     

 

 Gospodarka odpadami 9.4

a) Opis systemu zbiórki odpadów: 

 

System zbiórki odpadów w roku 2021 prowadzony był na podstawie umowy  

nr ZP.272.106.2020 z dnia 14.02.2020 r. oraz ZP.272.258.2021 z dnia 01.07.2021 r. 

pomiędzy Gminą Dobrzeń Wielki, a Prowod Sp. z o.o. oraz przyjętych przez Radę Gminy 

Dobrzeń Wielki następujących uchwał: 

 Uchwała nr XXVI/243/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

 Uchwała nr XXVIII/265/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 kwietnia 

2013 r. w sprawie odebrania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne – uchylona uchwałą Nr XI/84/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia  

31 października 2019 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne; 

 Uchwała nr II/14/2014 z dania 11 grudnia 2014 r. w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki; 

 Uchwała nr II/15/2014 z dnia 11 grudnia 2014 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 – zmieniona Uchwałą Nr XXIV/169/ 

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. 
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 Uchwała Nr XXIV/168/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 listopada 

2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Dobrzeń Wielki; 

 Uchwała Nr XXVIII/205/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 lutego 2021 

r. zmieniająca uchwałę 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 właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, Gmina Dobrzeń Wielki świadczy usługi w zakresie odbierania  

i zagospodarowania każdej ilości wytworzonych odpadów komunalnych, tj. odpadów 

komunalnych zmieszanych oraz odpadów gromadzonych w sposób selektywny.  

Na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2021 r. obowiązywał system selektywnego 

gromadzenia odpadów komunalnych w pojemnikach posiadających oznaczenie 

kolorystyczne w zależności od rodzaju gromadzonych odpadów, obejmujący 

następujące frakcje: 

1) papier i tektura - gromadzone w niebieskich workach; 

2) szkło - gromadzone w zielonych pojemnikach;  

3) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - gromadzone w żółtych 

pojemnikach; 

4) popiół - gromadzony w metalowych pojemnikach; 

5) odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone – gromadzone w brązowych 

pojemnikach; 

6) odpady komunalne zmieszane – gromadzone w pojemnikach czarnych. 

 

Dodatkowo Spółka Prowod zgodnie z umową przeprowadza :  

 raz w roku zbiórkę odpadów wielkogabarytowych na ternie Gminy Dobrzeń Wielki 

trwającą trzy dni oraz dwa razy w roku na Oś. Energetyk w Dobrzeniu Wielkim; 

 raz w roku zbiórkę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (liście), 

zbieranych przez mieszkańców w workach - odbywa się ona w miesiącach: 

październik i listopad. 

 

Wywóz odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych odbywa się specjalnie do tego 

przeznaczonymi pojazdami asenizacyjnymi. 

Zasadniczo głównymi odbiorcami zbieranych z terenu Gminy przez Spółkę Prowod, 

której powierzono odbiór oraz transport odpadów, są:  

- Zakład komunalny Sp. z o.o. 45-574 Opole, ul. Podmiejska 69 

- Termia s.c. 45-123 Opole, ul. Budowlanych 50 

- Krynicki Recykling S.A. 10-089 Olsztyn, ul. Iwaszkiewicza 48/23 

- Remondis Sp. z o.o. 45-574 Opole, ul. Podmiejska 69 

- Remondis Sp. z o.o. – Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych w Górażdżach 47-316 

Górażdże, ul. Kamienna 11 

- Wastes Service Group Sp z o.o. Sp k. 55-093 Kiełczów ul. Wilczyńska 14 

- Centrum Utylizacji S.C. K.Szcześnik S. Palij  49-300 Brzeg, ul Polna 2 
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Istnieje również możliwość odbioru niektórych frakcji odpadów w Punkcie Selektywnej 

Zbiórki Odpadów oraz na Składowisku Odpadów w Chróścicach przy ul. Polnej,  

które to służą do wykonywania zadań własnych Gminy z zakresu zaspokojenia 

zbiorowych potrzeb wspólnoty, to jest z zakresu wysypisk i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych polegającym na zarządzaniu składowiskiem odpadów – zadanie 

powierzone również Prowod Sp. z o.o. 

 

System zbiórki odpadów w Gminie Dobrzeń Wielki jest zgodny z zawartą umową 

pomiędzy firmą Prowod Sp. z o.o. a Gminą Dobrzeń Wielki. Odpady komunalne 

zmieszane i z selektywnej zbiórki, są odbierane od właścicieli nieruchomości zgodnie  

z przyjętym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w Gminie Dobrzeń Wielki.  

 

b) Liczba obsługiwanych punktów odbioru (nieruchomości): 

Liczba nieruchomości zamieszkałych: 2780  

Liczba nieruchomości niezamieszkałych: 171 

Razem: 2951 

 

c) Ilość zebranych odpadów (z podziałem na rodzaje zbieranych odpadów): 

Ilości poszczególnych odpadów odebranych z terenu Gminy Dobrzeń Wielki  

wraz z ilościami poddanymi składowaniu w 2021 roku (na podstawie danych z rocznego 

sprawozdania wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi za 2021 rok)  

 

Kod 

odebranych 

odpadów 

Rodzaj odebranych 

odpadów 

Masa 

odebranych 

odpadów [Mg] 

Z tego masa poddana 

składowaniu [Mg] 

15 01 01 
Opakowania z papieru  

i tektury 
1477,620 0,000 

15 01 02 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
144,550 0,000 

15 01 07 Opakowania ze szkła 238,800 0,000 

17 01 01 

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek  

i remontów 

126,600 0,000 

17 01 02 Gruz ceglany 29,780 0,000 

17 06 04 

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i  

17 06 03 

5,080 5,080 

17 09 04 

Zmieszane odpady  

z budowy, remontów  

i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01,  

17 09 02 i 17 09 03 

59,340 59,340 
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20 01 08 
Odpady kuchenne 

ulegające biodegradacji 
408,740 0,000 

20 01 99 

Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób 

selektywny (selektywnie 

zbierany popiół  

z gospodarstw domowych) 

337,940 337,940 

20 02 01 
Odpady ulegające 

biodegradacji 
448,360 0,000 

20 02 03 
Inne odpady nieulegające 

biodegradacji 
60,360 0,000 

20 03 01 

Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne 

1477,620 0,000 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 152,640 0,000 

20 03 99 

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach 

1,040 0,000 

 RAZEM: 4968,470 402,36 

 

Ilości poszczególnych odpadów odebranych z terenu Gminy Dobrzeń Wielki w PSZOK-u 

wraz z ilościami poddanymi składowaniu w 2021 roku (na podstawie danych z rocznego 

sprawozdania wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi za 2021 rok) 

Kod 

odebranych 

odpadów 

Rodzaj odebranych 

odpadów 

Masa 

odebranych 

odpadów 

[Mg] 

Z tego masa 

poddana 

składowaniu 

[Mg] 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 11,080 0,000 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 10,890 0,000 

15 01 07 Opakowania ze szkła 4,720 0,000 

15 01 10* 

Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone 

2,690 0,000 

16 01 03 Zużyte opony 11,160 0,000 

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy  

z rozbiórek i remontów 
25,600 0,000 

17 01 02 Gruz ceglany 35,200 0,000 

17 04 05 Żelazo i stal 2,333 0,000 

17 06 04 
Materiały izolacyjne inne niż wymienione 

w 17 06 01 i 17 06 03 
5,690 5,690 

17 09 04 

Zmieszane odpady z budowy, remontów 

i demontażu inne niż wymienione  

w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

85,740 85,740 
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17 03 80 Odpadowa papa 4,400 0,000 

20 01 10 Odzież 8,140 0,000 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 5,987 0,000 

20 01 34 
Baterie i akumulatory inne  

niż wymienione w 20 01 33 
0,068 0,000 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne  

i elektroniczne inne niż wymienione  

w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

4,419 0,000 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne  

i elektroniczne inne niż wymienione  

w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

10,679 0,000 

20 01 21* 
Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć 
0,012 0,000 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 103,12 0,000 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 78,980 0,000 

 RAZEM: 410,908 91,430 

 

 

d) Uzyskane poziomy recyklingu: 

Na podstawie danych z rocznego sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 rok 

 osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła – 33,81% 

 osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 

70,84% 

 osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do  składowania – 0% 

 osiągnięty poziom składowania – 12,22% 

 

e) Ilość odpadów zebranych selektywnie: 
Całkowita ilość zebranych odpadów 4968,470 + 410,908 (PSZOK) = 5379,378 Mg 

w tym: 

• Ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – kod 20 03 01 -

  1477,620 Mg 

• odpady zebrane selektywnie – 3901,758 Mg, co stanowi  72,53 % ogółu odpadów. 

 

f) Opłaty wnoszone za gospodarkę odpadami, a koszty wykonania zadania: 

 

 Dochody Gminy z tytułu wniesionych opłat przez mieszkańców – 2 287 688,81 zł 

 Wydatki Gminy na gospodarkę odpadami – 2 799 067,38 zł 
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g) Inne istotne informacje: 

 

 Prowod Sp. z o.o. kontynuuje procedurę kontroli właścicieli nieruchomości pod 

kątem prawidłowej segregacji odpadów AKCJA - PRAWIDŁOWA SEGREGACJA; 

 System BDO - od roku 2020 obowiązuje BDO (baza danych o produktach  

i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami). System ma na celu monitorowanie 

oraz uszczelnienie szarej strefy nielegalnych transportów, dzikich wysypisk; 

 Firmy zostały wyłączone z systemu gminnego w związku z tym mają obowiązek 

zawierać umowy na wywóz odpadów z wybraną przez siebie firmą; 

 Głównym celem wprowadzonych w 2020 r., a kontynuowanych w 2021 r. zmian  

w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami jest: 

1. Zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych w Gminie Dobrzeń Wielki poprzez: 

a) nasilone i ciągłe działania informacyjne i edukacyjne zmierzające  

do zwiększenia świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za nasze 

środowisko wśród mieszkańców; 

b) prawidłową segregację w pojemnikach na odpady zmieszane, w których 

pojawiają się odpady zbierane selektywnie w Gminie; 

c) prawidłową segregację w pojemnikach/workach na odpady zbierane 

selektywnie (papier, szkło, metale, plastiki, BIO, popiół). 

2. Zwiększenie poziomu frakcji segregowanych (papier, szkło, metal i plastik)  

w Gminie Dobrzeń Wielki, by osiągnąć jak najwyższy poziom recyklingu. 

3. Uszczelnienie systemu poboru opłat w dwóch aspektach: 

a) kontrolowanie oraz weryfikowanie nieruchomości pod kątem złożenia lub braku 

deklaracji; 

b) doprowadzenie do tego, by zadeklarowana ilość osób zamieszkujących 

nieruchomość była zgodna ze stanem faktycznym. 

 

 Mieszkalnictwo – mieszkania komunalne i socjalne 9.5

Wykaz lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobów mieszkaniowych gminy Dobrzeń 
Wielki administrowanych przez Prowod sp. z o.o. 
 

Lp. BUDYNEK  Najemca 

Nr 

pow.w m2 
pow. m2 

pom.dod. 

Status 

lokalu  

S - socjalne    

K- 

komunalne 

stan techniczny lok. 

  

1 
Kup ul. 1-go 

Maja 42 

  1 43,42 14,00 K 

dopuszczający   2 57,10 14,00 K 

2 
Kup ul. 1-go 

Maja 1C 

  2 48,72   K 

dobry 

  3 33,89   K 

  4 50,72   K 

3 
Kup ul. Szpitalna 

5a     87,07 20,25 
K 

dobry 

4 
Kup ul. Szpitalna 

2 

  1 52,28 3,40   

dostateczny 

  2 46,30 12,10 K 

  3 51,24   K 
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  4 49,27 22,40 K 

  5 64,62   K 

  6 54,80     

  7 47,88 3,40 K 

  8 54,20   K 

  10 43,65   K 

  11 38,35   K 

5 
D. Wielki ul. 

Sienkiewicza 40 
  

  

91,06 

  

K 

dostateczny 

6 

D.Wielki                  

ul. Dworcowa 

18 

  1 67,80   K 

dobry 

  2 64,53 33,00 K 

  3 65,74   K 

7 

D. Wielki                 

ul. Strzelców 

Byt. 19 

  1 67,37 8,00 K 

dobry 

  1 41,55   K 

puste 2 98,48 53,20 K 

8 

D. Wielki  

ul.Namysłowska 

26 

  1 52,60   K 

dobry 

  2 53,68   K 

  3 52,60   K 

  4 52,60   K 

  5 46,68   K 

9 
D. Wielki       

ul.Drzymały 9 

  1 67,08 15,00 K 

dostateczny 

  2 35,60   K 

  3 42,97 17,70 K 

  4 53,04 30,00 K 

  5 33,92 15,00 K 

  6 43,05   K 

  7 25,37 15,00 K 

  8 30,82   K 

10 
D. Wielki                 

ul. Matejki 3 

  1 71,06 12,60 K 

dobry 

  2 36,16   K 

  3 58,40   K 

11 
D. Mały        

ul.Odrzańska 29 

  1 36,20   K 

dobry/dostatecz

ny 

  2 53,27   K 

  3 55,93   K 

  4 31,18   K 

12 
Chróścice                       

ul.J.Cebuli 16 

  1 38,56 2,94 S 

dobry 

  2 34,82 3,15 S 

  3 20,08 4,04 S 

  4 21,80 2,94 S 

  5 31,97 2,78 S 

  6 38,18 4,04 S 

  7 35,16 2,94 S 

  8 35,96 2,94 K 

  9 53,82 4,04 K 
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  10 41,48 4,04 S 

  11 25,43 4,04 K 

  12 21,02 3,06 S 

  13 21,06 4,04 K 

  14 31,61 4,04 K 

13 
Chróścice ul. 

Korfantego 41 
    39,10   K 

zły 

Suma m²   2 742,30 338,08     

Ogółem   3 080,38 m²     

Po zaokrągleniu   3 005,00 m²      
 

 

 Utrzymanie porządku, czystości i zieleni na terenie Gminy Dobrzeń 9.6

Wielki 

a) realizacje w 2021 r. 

 Utrzymanie porządku i czystości na przystankach autobusowych. 

Spółka zajmowała się porządkowaniem i utrzymaniem czystości na 26 przystankach 

autobusowych, na których wykonywano prace z częstotliwością 8 razy w miesiącu. 

Opróżniano kosze, dokonywano bieżących napraw usterek oraz co najmniej raz  

w roku myto każdą wiatę przystankową. 

 Utrzymanie porządku i czystości na placach zabaw, Park Street Workout 

oraz otwartej strefie aktywności.  

Pracownicy Spółki utrzymują porządek i czystość, a także dbają o dobry stan 

infrastruktury 9 placów zabaw, 2 Parków Street Workout oraz otwartych stref 

aktywności. Z częstotliwością 8 razy w miesiącu sprzątane są place zabaw. 

Opróżniane są kosze na śmieci, dokonuje się bieżących przeglądów, usuwa 

powstałe usterki. 

 Pozimowe oczyszczanie dróg, placów, parkingów i chodników w okresie od kwietnia 

do maja. 

Czyszczenie to jest wykonywane jednorazowo w miejscowości Kup i Chróścice  

oraz w Dobrzeniu Wielkim na terenie Osiedla Energetyk I i II. 

 Opróżnianie pojemników w miejscach publicznych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki  

       wykonywane jest systematycznie dwa razy w tygodniu przez cały rok. 

 Wykaszanie traw od kwietnia do listopada. 

Od kwietnia do listopada wykoszono 320 403,00 m2 traw na skwerach na terenie 

Gminy Dobrzeń Wielki, według umowy do wykoszenia było 430,164 m2 

 Pielęgnacja skwerów i parków, w tym nasadzenia roślin od kwietnia do listopada 

Od kwietnia do listopada wykonano pielenia na powierzchni 3 617,00 m2 skwerów 

oraz nasadzenia roślin na wyznaczonych skwerach, według umowy do pielęgnacji 

było przeznaczonych 4 446,00 m2 

 Przycinka drzew, krzewów, żywopłotów na terenie Gminy Dobrzeń Wielki. 

Przycinki były wykonywane przez 20 dni roboczych przez dwuosobową brygadę  

(po 10 dni w okresie wiosennym i 10 dni w okresie jesiennym). 
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 Koszenie traw i chwastów na poboczach dróg i placach przydrożnych na terenie wsi 

Chróścice i Kup. 

Koszenie poboczy było wykonywane dwa razy w roku w okresie wiosennym  

i jesiennym. Jednorazowe koszenie zgodnie z umową wykonano na powierzchni  

64 000,00 m2 

 
Koszenie terenów nieużytkowych było wykonywane dwa razy w roku w okresie 

wiosennym i jesiennym na 80.600 m2 

 Grabienie liści w okresie jesiennym. 

Grabienie liści na skwerach należących do Gminy Dobrzeń Wielki było wykonywane 

w miesiącu listopad i grudzień. Prace wg umowy na powierzchni 30 227,00 m2,  

a wykonano 19.300 m2. 

 

b) Inwestycje: 

 Rozbudowa i modernizacja gminnego PSZOK w miejscowości Chróścice. 

 

I. Krótka charakterystyka postępu realizacji projektu wg stanu na koniec 2021 r.: 
 

Dnia 14.05.2021 r. nastąpił protokolarny odbiór końcowy przedsięwzięcia. Przed 

zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca złożył odpowiednie 

dokumenty do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego  

i uzyskał w imieniu Spółki Prowod (Inwestora) pozwolenie na użytkowanie 

rozbudowanego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Do dnia odbioru końcowego 

Wykonawca złożył Inwestorowi kompletną, zweryfikowana przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, dokumentację powykonawczą. 

Dnia 16.06.2021 r. Spółka Prowod złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Opolskiego końcowy wniosek o płatność. Wniosek końcowy został zatwierdzony przez 

UMWO w dniu 13.07.2021 r.  

W dniu 26.08.2021 r. Spółka Prowod złożyła do UMWO Formularz zmian nr 3  

do Projektu dotyczący zmiany wskaźnika rezultatu Projektu, tj. liczby osób objętych 

selektywnym zbieraniem odpadów z 17 474 na 9 478. Zmiana jest spowodowana faktem 

wyłączenia mieszkańców Gminy Popielów z użytkowania PSZOK-u Chróścice 

począwszy od 01.01.2022 r. Spółka Prowod nadal oczekuje na zatwierdzenie  

ww. zmiany do Projektu. 
 

II. Terminy realizacji przedsięwzięcia określone we Wniosku o dofinansowanie: 

 

Rozpoczęcie 17.04.2019 

Zakończenie rzeczowe 31.05.2021 

Zakończenie finansowe 30.06.2021 
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III. Charakterystyka finansowa Projektu na podstawie Wniosku o dofinansowanie: 

 

Całkowite koszty Projektu brutto: 1 377 653,08 

Koszty kwalifikowalne 1 137 484,62 

Dofinansowanie (85,00%) 966 861,92 

Wkład własny (15,00%) 170 622,70 

Koszty niekwalifikowalne (środki własne) 240 168,46 

 

 

 Realizacja Uchwał rady Gminy Dobrzeń Wielki 9.7

a) Uchwała nr XXVIII/265/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 kwietnia 2013 r. 

w sprawie odebrania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – uchylona 

uchwałą Nr XI/84/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 października 2019 r. 

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

 

Uchwały realizowane zgodnie z zawartymi w nich zapisami. 

 

b) Uchwała nr II/15/2014 z dnia 11 grudnia 2014 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 – zmieniona: 

 Uchwałą Nr XXIV/169/ 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. 

 Uchwałą Nr XXVIII/205/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-02-2021 

zmieniającą uchwałę 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 

 

Uchwały realizowane zgodnie z zawartymi w niej zapisami. 
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c) Uchwała nr XXXIII/264/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1czerwca 2018 r. 

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2017-2021; 

 Uchwała realizowana jedynie częściowo z zawartymi w niej zapisami.  

Od przeszło trzech lat, po stracie przez Gminę Dobrzeń Wielki jednej trzeciej 

terytoriów oraz wpływów z działalności elektrowni Opole, a także ulokowanych 

na przejętych przez Opole terenach firm, obserwuje się drastyczne cięcia 

wydatków na remonty i modernizacje obiektów wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrzeń Wielki. Działania podjęte w kierunku 

propozycji sprzedaży niektórych mieszkań nie przyniosły spodziewanego efektu, 

mniej było zainteresowanych osób wykupem mieszkań niż zakładano  

na wstępie. Plany remontów i modernizacji na lata 2017-2021 wynikające  

ze stanu technicznego budynków i lokali oraz bieżących potrzeb nie są 

realizowane z powodu braku środków finansowych przeznaczanych na ten cel. 

Realizowane są głównie drobne bieżące remonty oraz likwidowane powstałe 

awarie. W dalszym ciągu należy przyjmować zasadę polegającą na zbywaniu 

obiektów jedno i dwu, a nawet trzy lokalowych pozostających w złym stanie 

technicznym, których remonty są nieuzasadnione ekonomicznie, a pieniądze w 

ten sposób uzyskane inwestować w polepszenie stanu technicznego posiadanej 

substancji mieszkaniowej. Przyjęte zasady polityki czynszowej zakładają w 

latach 2017-2021 podwyżki czynszu nie częściej niż raz w roku. Mając na 

uwadze rosnące ceny towarów i usług konsumpcyjnych, a co za tym idzie 

koszty utrzymania obiektów komunalnych, Gmina powinna podjąć działania 

zmierzające do  podniesienia stawki czynszu (ostatnia podwyżka 2018 r.) za 

najem 1m2 lokali mieszkalnych pamiętając jednocześnie o zasadzie, że nie 

może ona przekroczyć 3% wartości odtworzeniowej 1m2 powierzchni użytkowej 

budynków mieszkalnych w danym roku. 

 

d) Uchwała Nr XLI/345/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01 marca 2018 r  

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 

Poniżej odniesiono się do każdego z rozdziałów Wieloletniego planu rozwoju  

i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 

 

 Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych 9.8

Zakres planowanych usług wodociągowo kanalizacyjnych jest zgodny z planami  

i założeniami. Spółka zajmuje się eksploatacją obsługiwanych ujęć wody, stacji 

wodociągowych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, przepompowni ścieków  

oraz oczyszczalni ścieków. Bezpośrednią obsługą klientów zajmuje się Biuro Obsługi 

Klienta, które dodatkowo prowadzi gospodarkę wodomierzową. Planowane inwestycje 

zostały w całości zrealizowane i przyczyniają się do uzyskania parametrów jakościowych 

wymaganych przepisami prawa, a także poprawy stanu środowiska.  
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 Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie 9.9

ścieków  

Spółka Prowod zgodnie z Wieloletnim Planie podejmuje działania racjonalizujące 

zużycie wody poprzez : 

1. Monitoring ilości wyprodukowanej wody i wprowadzonej do sieci wodociągowej. 

2. Działania interwencyjne w przypadku niekontrolowanego wypływu wody 

podczas  powstałych awarii poprzez monitoring. 

3. Obniżanie ciśnienia w porze nocnej 23.00 - 5.00  

4. Wymianę skorodowanych węzłów wodomierzowych z częścią przyłącza 

wodociągowego. 

5. Wymianę niesprawnych zasuw sieciowych i domowych. 

6. Opomiarowanie instalacji wodociągowych na SUW-ie, oraz sieci wodociągowej 

poprzez dodatkowe przepływomierze. 

7. Kontrole przyłączy wodociągowych.   

8. Wymianę, bądź naprawę niesprawnych pomp na urządzeniach wodociągowych 

(ujęcia wody, Stacje Uzdatniania Wody). 

 

Spółka Prowod zgodnie z Wieloletnim Planem podejmuje działania zmniejszające ilość 

ścieków dopływających do oczyszczalni poprzez : 

1. Monitoring pracy pompowni sieciowych. 

2. Kontrolę przyłączy kanalizacyjnych pod kątem dopływu wód opadowych. 

3. Kontrolę przyłączy kanalizacyjnych pod kątem nielegalnego zrzutu ścieków 

do kanalizacji. 

4. Monitoring pracy sieci kanalizacyjnej. 

5. Opomiarowanie węzłów kanalizacyjnych przez montaż przepływomierzy do pomiaru 

ilości ścieków (komora Brzezie, komora Brynica) 

6. Wymianę bądź naprawę niesprawnych pomp na urządzeniach kanalizacyjnych. 

 

10 Ochrona środowiska 

 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie 10.1

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzeń Wielki  

Realizacja uchwały Nr XXIX/219/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 marca 

2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzeń Wielki: 

 Gmina Dobrzeń Wielki zlecała wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt firmie 

P.U.P.H.W. „Gabi” Gabriela Bartoszek, 47-120 Żędowice. Opiekę bezdomnym 

zwierzętom zapewniało Schronisko Fundacji S.O.S. dla Zwierząt w Chorzowie.  

W 2021 roku przekazano do schroniska dwa bezdomne psy, jednego bezdomnego 

kota.  
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 Zlecano sterylizację i kastrację bezdomnych psów i kotów, zapewniono opiekę 

weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych, 

zapewniono odbiór i transport padłych zwierząt do zakładu utylizacyjnego.  

 

W 2021 roku koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie 

zwierząt wyniósł 14 700 zł. 

 

 Pozostałe działania mające na celu ochronę środowiska 10.2

 Wnioski na usunięcie drzew w 2021 roku: od osób fizycznych – 54, od firm – 14. 

 Nie prowadzono postępowań w sprawie niezgodnej z prawem wycinki drzew. 

 Przyjęto 83 Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw (57 deklaracji 

wprowadzono do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków); 

 Wykreślono 2 podmioty z Rejestru działalności regulowanej w zakresie  odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Dobrzeń 

Wielki; 

 Przeprowadzono 6 kontroli podmiotów wpisanych do Rejestru działalności 

regulowanej w zakresie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości na terenie gminy Dobrzeń Wielki (Prowod Sp. z o.o., Remondis 

Opole Sp. z o.o., Elkom Sp. z o.o., Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków 

Wiesław Strach, Strach i Synowie Sp. z o.o., Eko-Trans Jan Kurowski); 

 Przeprowadzono 10 kontroli posesji w zakresie utrzymania czystości i porządku,  

w tym sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz sposobu ogrzewania 

budynku mieszkalnego (na terenie miejscowości: Dobrzeń Wielki – 3 posesje, 

Dobrzeń Mały – 3 posesje, Kup – 2 posesje, Chróścice – 2 posesje)  

 Oddano do utylizacji 0,6283 Mg odpadów innych niż niebezpieczne i 0,0050 Mg 

odpadów niebezpiecznych pochodzących z budynku Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki; 

 

 Masy odebranych odpadów oraz osiągnięty poziom recyklingu 10.3

Masy poszczególnych rodzajów odpadów odebranych z terenu Gminy Dobrzeń Wielki  

w 2021 r. wraz z procesem jakiemu zostały one poddane (na podstawie danych  

z rocznego sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi) 

 

 

Kod 

odebranych 

odpadów 

Rodzaj odebranych 

odpadów 

Masa 

odebranych 

odpadów 

[Mg] 

w tym: 

Proces 

R1
1 

[Mg] 

Proces  

R3 lub R5
2 

[Mg] 

Proces 

R12
3
  

[Mg] 

Proces 

D5
4 

[Mg] 

20 03 01 

Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne 

1477,620   1477,620  

15 01 01 
Opakowania z papieru  

i tektury 
144,550 6,080 61,300   
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20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 152,640   152,640 
 

 

17 09 04 

Zmieszane odpady  

z budowy, remontów  

i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01,  

17 09 02 i 17 09 03 

59,340    59,340 

20 02 01 
Odpady ulegające 

biodegradacji 
448,360  448,360   

15 01 07 Opakowania ze szkła 238,800  181,488  
 

 

17 01 02 Gruz ceglany 29,780  29,780  
 

 

17 06 04 

Materiały izolacyjne inne 

niż wymienione w 17 06 01  

i 17 06 03 

5,080    5,080 

20 01 99 

Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób 

selektywny 

337,940    337,940 

15 01 02 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
230,320 63,670 38,310 128,340  

20 03 99 

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach 

1,040   1,040  

20 02 03 
Inne odpady nieulegające 

biodegradacji 
60,360   60,360  

20 01 08 
Odpady kuchenne 

ulegające biodegradacji 
408,740  408,740   

17 01 01 

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek  

i remontów 

126,600  126,600   

RAZEM: 3721,170 69,750 1294,578 1820,000 402,360 

1
 Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii  

2
 R3 – recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i 

inne biologiczne procesy przekształcania); R5 - recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych 
3 
wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11 

4
 składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany  
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Masy poszczególnych rodzajów odpadów zebranych w PSZOK z terenu Gminy Dobrzeń 

Wielki w 2021 r. wraz z procesem jakiemu zostały one poddane (na podstawie danych z 

rocznego sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi) 

Kod 

odebranych 

odpadów 

Rodzaj odebranych 

odpadów 

Masa 

zebranych 

odpadów 

[Mg] 

w tym: 

Proces 

R1
1 

[Mg] 

Proces 

R3, R4 lub 

R5
2 

[Mg] 

Proces 

R12
3
  

[Mg] 

Proces 

D5
4 

[Mg] 

20 01 10 Odzież  8,140   8,140 
 

 

20 01 36 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione  

w 20 01 21, 20 01 23  

i 20 01 35 

10,679   

10,779 

w tym 0,100  

z magazynu  

z 2020 r. 

 

15 01 10* 

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone 

2,690 

z tego 0,150 

pozostało  

w magazynie  

na 2022 r. 

3,290 

w tym 0,750 

 z magazynu  

z 2020 r. 

   

20 01 34 
Baterie i akumulatory inne 

niż wymienione w 20 01 33 
0,068   

0,103 

w tym 0,035   

z magazynu  

z 2020 r. 

 

15 01 02 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
10,890 2,637 1,587 6,666  

17 09 04 

Zmieszane odpady  

z budowy, remontów  

i demontażu inne  

niż wymienione w 17 09 01, 

17 09 02 i 17 09 03 

85,740    85,740 

20 01 21* 
Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć 
0,012   

0,032 

w tym 0,020  

z magazynu  

z 2020 r. 

 

17 06 04 

Materiały izolacyjne inne  

niż wymienione w 17 06 01  

i 17 06 03 

5,690    5,690 

20 01 23* 
Urządzenia zawierające 

freony 
5,987   

6,107 

w tym 0,120  

z magazynu  

z 2020 r. 

 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 78,980 4,060  74,920 
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15 01 07 Opakowania ze szkła 4,720  3,5872  
 

 

15 01 01 
Opakowania z papieru  

i tektury 
11,080 0,470 4,690 5,920  

20 01 35* 

Zużyte urządzenia 

elektryczne  

i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21  

i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

4,419   4,419  

20 02 01 
Odpady ulegające 

biodegradacji 

103,120 

z tego 1,000 

pozostało  

w magazynie  

na 2022 r. 

 102,120   

16 01 03 Zużyte opony 

11,160 

z tego 3,400 

pozostało  

w magazynie  

na 2022 r. 

8,560 

w tym 0,800  

z magazynu  

z 2020 r. 

  
 

 

17 04 05 Żelazo i stal 2,333  2,333  
 

 

17 01 02 Gruz ceglany 35,200  35,200  
 

 

17 01 01 

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek  

i remontów 

25,600  25,600   

17 03 80 Odpadowa papa 4,400   4,400 
 

 

RAZEM: 

410,908 

z tego 4,550 

pozostało  

w magazynie  

na 2022 r. 

19,017 

w tym 1,550  

z magazynu  

z 2020 r. 

175,1172 121,486 

w tym 0,275  

z magazynu  

z 2020 r. 

91,430 

1
 Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii 

2
 R3 – recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i 

inne biologiczne procesy przekształcania); R4 – recykling lub odzysk metali i związków metali; R5 - recykling lub odzysk 
innych materiałów nieorganicznych 
3 
wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11 

4
 składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany  
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Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów oraz poziomu ograniczenia składowania odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji w 2021 r.  

Poziom 
Wymagany/dopuszczalny 

poziom w 2021 r. 

Osiągnięty poziom 

przez Gminę Dobrzeń 

Wielki  

Poziom przygotowania do ponownego 

użycia i recyklingu odpadów 

komunalnych 

wymagany poziom – 20% 33,81% 

Poziom ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych  

do składowania 

dopuszczalny poziom  

do dnia 16 lipca 2020 r. – 

35% 

0,00% 

Poziom składowania  nieokreślony  12,22% 

Poziom recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

stanowiących odpady komunalne 

powinien 

nieokreślony  70,84% 

 

 Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 10.4

W dniu 25 listopada 2021 r. została  podjęta uchwała Nr XXXVI/274/2021  Rady Gminy 

Dobrzeń Wielki w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest. 

Na podstawie  Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

przygotowano wykaz nieruchomości ubiegających się o demontaż, odbiór i utylizację 

azbestu na terenie Gminy Dobrzeń Wielki. W sumie zgłoszonych zostało 19 posesji, 

których właściciele ubiegają się o demontaż, odbiór i transport azbestu. 

Gmina Dobrzeń Wielki zwróciła się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Opolu o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na  

w/w przedsięwzięcie. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i otrzymaliśmy dotacje w: 

 

Środki własne Gminy Dobrzeń Wielki 14.524,60 zł  51% procentowy udział 

Dotacje NFOŚiGW    5.695,92 zł  20% procentowy udział 

Dotacja WFOŚiGW    3.987,14 zł  14% procentowy udział 

Mieszkańcy     4.271,94 zł  15% procentowy udział 

RAZEM     28.479,60 zł  100 %  

Termin realizacji zadania związanego z usunięciem azbestu określony jest na 2022 rok. 
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11 Pomoc społeczna i inne obszary polityki społecznej 

Zadania w obszarze pomocy społecznej Gmina realizuje głównie za pośrednictwem 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim (dalej w skrócie GOPS). 

W 2021 r. na wykonanie zadań z zakresu  pomocy społecznej i wspierania rodziny 

wydano łącznie kwotę 13 803 910,90 zł, w tym: 
1) ze środków budżetu Państwa (przekazywanych przez Wojewodę Opolskiego) - 

na zadania zlecone, świadczenia rodzinne – 12 173 700,98 zł; 
2) z budżetu Gminy – zadania własne – 1 630 209,92 zł.  

 

W 2021 r. udało się uzyskać do budżetu Gminy dodatkowy dochód w kwocie  

22 672,82 zł, w tym tytułem ściągania należności od dłużników alimentacyjnych 

uzyskano kwotę 15 892,82 zł. 

 Realizacja zadań zleconych 11.1

Lp. Rodzaj zasiłku 
Ilość 

osób/rodzin 
Ilość świadczeń Kwota (zł) 

1. Zasiłki stałe dla osób 

niepełnosprawnych, w wieku 

poprodukcyjnym bez 

własnych środków do życia, 

w tym opłata UP 

14 153 
 

82 847,88 

2. Składki zdrowotne ZUS  

dla osób, które pobierają 

świadczenia obligatoryjne 

(ZS), świadczenia rodzinne, 

w tym: świadczenie 

pielęgnacyjne (ŚP), zasiłek 

dla opiekuna (ZDO), 

specjalny zasiłek opiekuńczy 

(SZO). 

ZS -  13 

 

ŚP, ZDO, SZO- 

10 

139 

 

108 

6 970,40 

 

18 122,46 

3. Świadczenia rodzinne  195 5.014 1 391 488,56 

4. Składki ZUS-świadczenia 

pielęgnacyjne ubezpieczenie 

społeczne  

15 129 73 236,90 

5. Świadczenie wychowawcze 

500+ 
1 606 20 169 10 152 673,20 

6. „Za życiem” 1 1 4 000,00 

7. 

Świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego 

33 osoby  

uprawnionych             

/ 23 rodzin 

320 156 406,52 

8. Dłużnicy alimentacyjni od 

01.10.2008r. w tym: 
77 - - 
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- spłacający zadłużenie  

35 osób 

Obsługa świadczeń rodzinnych - - 44 925,71 

Obsługa świadczenia 500+ - - 87 037,54 

  

Dłużnicy alimentacyjni w 2021 r.  

35 osób zobowiązanych do alimentacji uregulowało zadłużenie w kwocie 94 612,97 zł,  

w tym wobec Skarbu Państwa w kwocie 78 720,15zł, a do budżetu Gminy Dobrzeń 

Wielki wpłynęła kwota 15 892,82 zł, stanowiąca dochód własny Gminy. 

           

 Realizacja zadań własnych Gminy 11.2

Lp. Rodzaj zasiłku/ świadczenia Ilość rodzin Ilość świadczeń Kwota (zł) 

1. 

Zasiłki celowe dla osób i rodzin  

o niskich dochodach, 

bezrobotnych, niepełnosprawnych, 

samotnych wynikające  

z rozeznanych potrzeb 

127 243 113 950,00  

2. Obiady dla dzieci w szkole i posiłki 

dla dzieci przedszkolnych. 

 

Dzieci - 57 

Dorośli - 8 

 

6 390 
61 058,00 

3. 
Zasiłki okresowe dla osób i rodzin 

w bardzo trudnej sytuacji życiowej 

głównie osoby chore i bezrobotne  

27 131 57 137,50 

4. Opłata za pobyt w domu pomocy 

społecznej 
18 197 450 274,42 

5. Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 18 159 20 890,00 

6. 
Dzień Dziecka, GOK ferie, paczki 

mikołajowe – imprezy 

integracyjne, w tym dla seniorów 

„Spotkania Wigilijne 2021” 

PANDEMIA Covid 19 

Spotkanie 

seniorów 
- 3 250,00  

7. Pogrzeb i opłaty za przekazy 

pocztowe od zasiłków  

 

2 2 

6 336,60 opłaty pocztowe na kwotę 

1 017,50 zł 

8. 

Prace społecznie użyteczne  
Osoby bezrobotne na rzecz 

gminy przepracowały 880 

godzin 

3 811,20 
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9. 
Dodatki mieszkaniowe wg. ustawy 

o dodatkach mieszkaniowych  

 

5 46 13 461,50 

10. Dodatek energetyczny 0 0 0,00 

11. Karta Dużej Rodziny 85 - 325,43 

 

12. 
Usługi psychologiczne 

22 osoby korzystały z terapii psychologicznej 

prowadzonej przez psychologa zatrudnionego  

w GOPS 

 

13. 

 

 

Decyzje o prawie do ubezp.   

zdrowotnego (wydane osobom 

nieubezpieczonym, spełniającym 

kryteria ustawowe) 

8 743,00 

 

 Realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy 11.3

zastępczej  

Zadania Gminy w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej były realizowane  

za pośrednictwem GOPS.  

 

W 2021 r. w pieczy zastępczej było umieszczonych siedmioro dzieci w wieku do 18 roku 

życia:  

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej  

z podziałem na rodzaj 

O
g

ó
łe

m
 i
lo

ś
ć
 d

z
ie

c
i 

p
rz

e
b

y
w

a
ją

c
y

c
h

 w
 

p
ie

c
z
y

 z
a

s
tę

p
c

z
e
j 

K
o

s
z
t 

p
o

b
y
tu

 d
z
ie

c
i 

w
 p

ie
c
z
y

 z
a

s
tę

p
c

z
e
j 

 

w
 2

0
2

1
 r

.*
 

R
o

d
z
in

a
 

z
a

s
tę

p
c

z
a
 

s
p

o
k
re

w
n

io
n

a
 

R
o

d
z
in

a
 

z
a

s
tę

p
c

z
a
 n

ie
 

s
p

o
k
re

w
n

io
n

a
 

P
la

c
ó

w
k

a
 

o
p

ie
k
u

ń
c

z
o

-

w
y

c
h

o
w

a
w

c
z
a
 

P
o

g
o

to
w

ie
 

ro
d

z
in

n
e
: 

n
o

w
o

ro
d

e
k
/ 

d
z
ie

c
k

o
  

d
o

 3
 r

. 
ż
y

c
ia

 

3 2 1 1 7 52 925,44 

 

* koszt pobytu: Gmina zobowiązana jest do pokrycia kosztów pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej w następującej wysokości:  

 w pierwszym roku w wysokości 10% kosztów; 

 w drugim roku w wysokości 30% kosztów; 

 w trzecim roku i kolejnym 50% kosztów. 

 

Koszt pobytu w pieczy zastępczej w roku 2021 wynosił odpowiednio: 
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 rodzina zastępcza spokrewniona miesięczny koszt pobytu dziecka w kwocie – 

746 zł; w tym dziecko niepełnosprawne, na które przysługuje dodatek 217 zł 

miesięcznie; 

 rodzina zastępcza niespokrewniona miesięczny koszt pobytu dziecka w kwocie – 

1052 zł. 

 

W minionym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, pracownicy socjalni GOPS dokładali 

wszelkich starań, aby umieszczanie niepełnoletnich dzieci w pieczy zastępczej 

następowało wyłącznie wtedy, kiedy rodzice nienależycie wywiązywali się z obowiązków 

rodzicielskich, a wszelkie działania wspierające nie przyniosły oczekiwanych zmian  

w procesie wychowawczym w rodzinie. 

 Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  11.4

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

W 2021 roku w Gminie obowiązywał Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023 uchwalony przez Radę 

Gminy Dobrzeń Wielki uchwałą Nr XXVI/188/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. W ramach 

realizacji tego programu działał przy GOPS Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy  

w Rodzinie prowadzący m.in. procedurę Niebieskiej Karty. W 2021 r. prowadzono  

17 Niebieskich Kart dla 68 ofiar przemocy, z czego 9 Niebieskich Kart zostało 

założonych w 2021 r. Większość ofiar przemocy, dla których prowadzone były Niebieskie 

Karty, to kobiety (71%), zaś sprawcami przemocy są mężowie, a w przypadku związków 

nieformalnych – partnerzy życiowi. 

 Dodatkowe zadania realizowane przez GOPS 11.5

Dodatkowo poza obowiązkowym zakresem działań, GOPS w 2021 roku realizował 

następujące zadania: 

1) W dniach 26-27 listopada 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Dobrzeniu Wielkim uczestniczył w świątecznej zbiórce żywności organizowanej 

przez Bank Żywności w Opolu. Tegoroczna akcja odbyła się pod hasłem: „Święta 

godne a nie głodne”. Zbiórka żywności odbyła się w następujących sklepach: 

Emma Market w Dobrzeniu Wielkim oraz Market Biedronka w Opolu ul. Wrocławska 

156. W sklepach, w oznakowanych koszach można było zostawić zakupione 

produkty o długim terminie przydatności do spożycia. Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Dobrzeniu Wielkim przekazał artykuły żywnościowe w formie paczek 

do najbardziej potrzebujących osób z naszej gminy.  

 

2) Przygotowano i rozpowszechniono apel do mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki  

w sprawie przekazywania informacji o osobach i rodzinach, które znajdują się  

w szczególnie trudnych warunkach i z uwagi na niskie temperatury są narażone  

na utratę zdrowia, życia, a także zwrócenie uwagi na osoby bezdomne, 

przebywające w pustostanach, altankach czy klatkach schodowych.  
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3) W związku z epidemią Covid-19 Ośrodek realizował program „Marszałkowski Kurier 

Społeczny” w ramach projektu „Nie – Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz 

wspierających osoby niesamodzielne” realizowany w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, współfinansowanego  

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

GOPS w Dobrzeniu Wielkim zatrudniał 6 kurierów społecznych. 

Usługa Marszałkowskiego kuriera społecznego obejmowała przede wszystkim: 

Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. dostarczanie produktów 

żywnościowych, przygotowywanie lub dostarczanie posiłków, pomoc w spożywaniu 

posiłków lub karmienie, pomoc w utrzymywaniu porządku i czystości w najbliższym 

otoczeniu, dokonywanie niezbędnych zakupów oraz regulowanie opłat domowych, 

pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń 

zdrowotnych) 

 Opieka higieniczna 

 Zapewnienie kontaktów z otoczeniem 

 Doraźna pomoc według potrzeb – na podstawie indywidualnych uzgodnień 

 

4) Otrzymano dofinansowanie z programu resortowego Ministerstwa Rodziny i Polityki 

Społecznej Opieka Wytchnieniowa – 2022 r. Gmina Dobrzeń Wielki pozyskała 

środki: 78,336 zł – 100 % wartości zadania. 

Cel projektu:  

Wsparcie rodzin sprawujących bezpośrednio opiekę nad osobami posiadającymi 

orzeczenie o niepełnosprawności poprzez pomoc w codziennych obowiązkach  

oraz zapewnienie czasowego zastępstwa, w sytuacji gdy opiekun, z różnych 

przyczyn nie może ich wykonywać. Wzmocnienie potencjału członków rodzin  

lub opiekunów osób niepełnosprawnych. 

 

5) Otrzymano dofinansowanie ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  

w ramach Funduszu Solidarnościowego Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. 

Gmina Dobrzeń Wielki pozyskała następujące środki: 130,029 zł – 100% wartości 

zadania. 

Cel projektu: 

Pomoc w opiece na rzecz osób z orzeczeniem o niepełnosprawności mieszkających 

na terenie gminy Dobrzeń Wielki. Asysta przy wykonywaniu codziennych czynności  

i funkcjonowaniu w życiu społecznym. Ograniczenie skutków niepełnosprawności. 

Stymulowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności. 

Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność.  

Pomocą objętych jest 13 osób. 

 

6) GOPS w Dobrzeniu Wielkim realizował prace społecznie użyteczne pozwalające 

osobom korzystającym z pomocy społecznej na aktywizację zawodową i społeczną. 

Wykonywanie prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne pozwala  

na uzyskiwanie przez te osoby dochodu, oraz niweluje bezczynność i zaspokaja 

potrzebę pracy. Jednocześnie praca tych osób przynosi efekty na terenie całej 

gminy. 
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7) W ramach organizowanego przez Marszałka Województwa Opolskiego festynu  

w Dobrzeniu Wielkim „Bliżej dziecka i rodziny” przedstawiciele Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim przeprowadzili kampanię profilaktyczną, 

która miała na celu edukację środowiska lokalnego o formach przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz wspieraniu rodzin zanim pojawią się problemy mogące 

przerodzić się w przemoc domową.  

 

 Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 11.6

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

na rok 2021 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021, zwany dalej Programem został uchwalony 

przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki w dniu 30 grudnia 2020 r. (Uchwała Nr 

XXVI/189/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki   

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii), zgodnie 

z obowiązkiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii.  

Realizacja Programu była finansowana wyłącznie ze  środków pochodzących z opłat, 

jakie gmina uzyskuje z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

oraz korzystania z tych zezwoleń przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż 

detaliczną napojów alkoholowych w sklepach lub w lokalach gastronomicznych, 

restauracjach i kawiarniach. W 2021 r. dochody Gminy z tego tytułu wynosiły 232 581 zł. 

Na realizację Programu w 2021 r. wydano 209 646 zł, z czego 124 209,61 zł stanowiły 

wydatki inwestycyjne. Niepełne wykonanie zadań Programu w zakresie profilaktyki 

zostało spowodowane stanem pandemii (COVID-19). Wiele zaplanowanych  

w Programie działań było niemożliwe do wykonania z uwagi na ograniczenia 

pandemiczne (brak imprez, zajęć sportowych i innych, zdalna praca szkół etc.).  

W ramach Programu dokonano zakupów materiałów profilaktycznych, w tym 

szkoleniowych. W październiku 2021 r. w szkołach przeprowadzono rekomendowany 

przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych program 

profilaktyki uniwersalnej „Archipelag Skarbów”, który został wysoko oceniony przez 

uczestników. Na realizację tego programu wydano 18 000,00 zł. Realizowany był 

również program profilaktyki uniwersalnej  „Przyjaciele Zippiego” oraz Program 

wzmacniania bohaterstwa codzienności. 

 

Istotnym elementem realizacji Programu była działalność Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzeniu Wielkim (dalej GKRPA).  

W 2021 r. odbyło się 25 posiedzeń GKRPA, których przedmiotem było w szczególności: 

 prowadzenie rozmów z osobami zagrożonymi uzależnieniem, motywujących  

do podjęcia terapii (15 osób; spotkania jednorazowe i powtórne); 

 spotkania z członkami rodzin osób uzależnionych (4); 
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 wydawanie opinii GKRPA w sprawie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych – 10 postanowień; 

 współpraca z sądami, prokuraturą, policją oraz Zespołem Interdyscyplinarnym  

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

 kierowanie osób nadużywających napojów alkoholowych na badania przez 

biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – skierowano 6 osób, 

Ponadto GKRPA przeprowadziła 12 kontroli w punktach sprzedaży napojów 

alkoholowych. W 2021 r. na terenie gminy funkcjonowało 31 punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych, z czego 23 w sklepach i 8 w lokalach gastronomicznych.  

Osoby wchodzące w skład GKRPA otrzymywały wynagrodzenie - zgodnie z zasadami 

ustalonymi przez Radę Gminy w Programie. Ogółem na wynagrodzenia GKRPA 

przeznaczono w 2021 r. kwotę 19 550 zł, co stanowi 9,3% wydatków ogółem, 

poniesionych na realizację Programu. 

12 Opieka nad zabytkami 

Gmina posiada Gminną ewidencję zabytków, natomiast Gminny Program Opieki nad 

Zabytkami na lata 2020-2023 został sporządzony i przyjęty Uchwałą nr XXXI/230/2021 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 maja 2021 r.  

W 2021 r z uwagi na brak w budżecie odpowiednich środków finansowych nie wykonano 

żadnych prac renowacyjnych na obiektach zabytkowych. W 2021 Gmina wystąpiła do 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o uzgodnienie zakresu remontu 3 kapliczek. 

Zakres prac zyskał aprobatę. Same prace natomiast realizowane zostaną w 2022 r. 

13 Kultura i rekreacja 

 Sprawozdanie z merytorycznej działalności Gminnego Ośrodka 13.1

Kultury w Dobrzeniu Wielkim za rok 2021 

W roku 2021 pomimo obostrzeń związanych z pandemią Sars cov 2 udało się 

przeprowadzić wiele inicjatyw kulturalnych własnych oraz współorganizowanych.  

    

Rok 2021 to czas kiedy obiekt Gminnego Ośrodka Kultury został oddany do użytkowania 

po długo wyczekiwanej modernizacji. Dom kultury jest teraz nowoczesny, schludny, 

spełniający oczekiwania mieszkańców pod względem estetycznym oraz pod względem 

oferty kulturalnej. Oficjalne otwarcie obiektu nastąpiło podczas uroczystej gali  

w czerwcu 2021 roku. W roku tym zrealizowano także działania związane z inwestycją  

w ramach programu Narodowego Centrum Kultury – Infrastruktura Domów Kultury. 

Działanie polegało na przygotowaniu szybu windy w celu zamontowania w przyszłości 

dźwigu osobowego.  

Rok 2021 wiązał się z udziałem w projekcie Narodowego Centrum Kultury – Zaproś nas 

do siebie 2021. Dobrzeński GOK znalazł się w elitarnym gronie 14 domów kultury  

z całego kraju. Dzięki temu kadra Gminnego Ośrodka Kultury mogła podnosić swoje 

kompetencje korzystając z proponowanych szkoleń, warsztatów i wyjazdów studyjnych.   
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Gminny Ośrodek Kultury realizował działania projektowe m.in. dzięki dofinansowaniu  

z programów EDUKO – Bardzo Młoda Kultura, dzięki współpracy z Towarzystwem 

Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim koło Dobrzeń Wielki i Chróścice. 

Przeprowadzono wizytę studyjną w ramach funduszy Polsko-Amerykańskiej Fundacji 

Wolności.     

Rok 2021 to czas intensywnego udziału sekcji działających w GOK w konkursach, 

przeglądach czy warsztatach tych zewnętrznych jak i organizowanych na miejscu. 

Gminny Ośrodek Kultury był reprezentowany przez sekcję tańca towarzyskiego Dance 

Team, sekcję baletową Arabesque, sekcję cyrkową Cudaki, zespół Kupskie Echo oraz 

sekcję mażoretek Seniorita. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodziców, uczestników 

sekcji i instruktorów odbyły się: 

 XII Turniej Tańca Towarzyskiego „Silesian Cup”,  

 IV Festiwal Sztuki Tanecznej „Pląsowadła”,  

 12 Festiwal Sztuki Cyrkowej „Magia Cyrku”.            

 

Gminna Biblioteka Publiczna w ciągu roku przeprowadziła cykl spotkań z najmłodszymi 

czytelnikami, spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, klubu Podróżnika oraz 

brała udział w ogólnopolskim programie „Mała książka wielki człowiek” i w Programie 

Rozwoju Bibliotek. Dzięki współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w holu domu 

kultury można było oglądać różne wystawy przez kolejne dwanaście miesięcy. W galerii 

tej zagościła także wystawa Ikony Współczesnej, sprowadzonej z Ukrainy przez 

Fundację In Blessed Art, wystawa składała się z trzech części.     

     

W roku 2021 Pan Hubert Prochota otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa 

Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury, a Pani Anna Stawiarska wyróżnienie. 

Nagroda i wyróżnienie zostało odebrane przez pracowników podczas uroczystej gali  

w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu.       

Pod koniec roku Publiczna Biblioteka obchodziła jubileusz 35-lecia swojej działalności  

w obecnym obiekcie.           

W trakcie roku prowadzone były prace związane z archiwum społecznym  

i katalogowaniem archiwalnych fotografii. Mieszkańcy coraz chętniej dzielą się swoimi 

fotografiami. Zdjęcia które zostały już zarchiwizowane obejmują okres od połowy XIX 

wieku do roku 1980. A na fotografiach uwiecznione zostały sceny z życia codziennego, 

uroczystości rodzinnych i kościelnych, obiekty czy też mieszkańcy gminy przy pracach.  

 

 Działalność i osiągnięcia sekcji działających przy Gminnym Ośrodku 13.2

Kultury 

Sekcja Baletowa Arabesque : 

WARSZTATY: 

• warsztaty z techniki tańca klasycznego i repertuaru dla GB ARABESQUE-BABY I 

i II  

• warsztaty z techniki tańca klasycznego i pointes dla GB ARABESQUE  

• warsztaty tańca współczesnego z elementami floor work dla GB ARABESQUE  
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FESTIWALE, KONKURSY, PRZEGLĄDY TAŃCA: 

• I International Dance Competition MAGIC OF DANCE, Ostrów Wielkopolski,  

• 27-28 lutego 2021 (on line), 

• VIII Ogólnopolski Festiwal Tańca VIVERSO, Rybnik, 14 marca 2021, 

• IV Festiwal Sztuki Tanecznej PLĄSOWADŁA, Dobrzeń Wielki, 25 kwietnia 2021 

(on line), 

• Ogólnopolski Festiwal Tańca POWER 2021, Katowice, 30 maja 2021 (on line), 

• X Otwarte Taneczne Grand Prix Polski KOTWICE, Brzeg, 12 czerwca 2021  

(on line), 

• XIX Ogólnopolski Konkurs Taneczny im. Aliny Janikowskiej MAGIA TAŃCA, 

Ostrów Wielkopolski, 30-31 października 2021, 

• Ogólnopolski Festiwal Tańca i Sztuki Cyrkowej VIVERSO, Kielce, 12 grudnia 

2021. 

 

OSIĄGNIĘCIA: 

I International Dance Competition MAGIC OF DANCE, Ostrów Wielkopolski,  

27-28 lutego 2021: 

• wyróżnienie classical and neoclasical – duo/trio (children 7-10 years old) 

• III m.  classical and neoclasical – duo/trio (open 17+ years old) 

• II m.  classical and neoclassical – formation (children 7-10 years old) 

• III m. classical and neoclassical – formation (children 7-10 years old) 

• wyróżnienie other forms – solo (children 7-10 years old) 

• wyróżnienie other forms – formation (open 17+ years old) 

 

VIII Ogólnopolski Festiwal Tańca VIVERSO, Rybnik, 14 marca 2021: 

• III m. solo i duet taniec klasyczny do lat 11 

• VI m. solo i duet taniec klasyczny do lat 11 

• V m. solo taniec klasyczny 16-20 lat 

• VIII m. solo taniec klasyczny 16-20 lat 

• II m. duet taniec klasyczny od 16 lat 

• II m. grupy i formacje taniec klasyczny 8-11 lat 

• IV m. grupy i formacje taniec klasyczny 8-11 lat 

• III m.  grupy i formacje taniec klasyczny od 16 lat 

• II m. solo i duet show dance 8-11 lat 

• III m. grupy i formacje show dance od 16 lat 

• V m. grupy inne formy tańca od 16 lat 

• IV m. duet inne formy tańca od 16 lat 

 

 

IV Festiwal Sztuki Tanecznej PLĄSOWADŁA, Dobrzeń Wielki, 25 kwietnia 2021   

• II m. ballet/neoklasyka solo children (8-11 lat) 

• III m. ballet pointé solo juniors/youth (12-15 / 16-24 lat) 

• IV m. ballet pointé solo juniors/youth (12-15 / 16-24 lat) 

• IV m. modern/contemporary dance duet juniors/youth (12-15 / 16-24 lat) 



 
 
  
 

125 
 

• I m. show dance/fantasy duet children (8-11 lat) 

• III m. jazz dance / show dance/fantasy solo youth (16-24 lat) 

• II m. ballet/neoklasyka formation/large formation children (8-11 lat) 

• III m. ballet/neoklasyka formation/large formation children (8-11 lat) 

• I m. ballet/neoklasyka /  ballet pointé duet/small group youth (16-24 lat) 

• III m.  ballet/neoklasyka /  ballet pointé duet/small group youth (16-24 lat) 

• I m. folk small group youth (16-24 lat) 

• nagroda specjalna dla najlepszego zespołu w kategorii baby/mini kids i children 

• nagroda specjalna dla najlepszego duetu w kategorii baby/mini kids i children 

• wyróżnienie za niepowtarzalny wyraz artystyczny 

• wyróżnienie za promowanie kultury ludowej 

 

Ogólnopolski Festiwal Tańca POWER 2021, Katowice, 30 maja 2021: 

• VII m. folklor power, technika II, open: 7-25 lat 

• VIII m. folklor power, technika II, open: 7-25 lat 

• VII m. power dance, 14-16 lat 

 

X Otwarte Taneczne Grand Prix Polski KOTWICE, Brzeg, 12 czerwca 2021: 

• II m. duety art dance, 7-11 lat 

• wyróżnienie duety art dance, 7-11 lat 

• III m. formacje art dance, 7-11 lat 

• III mini formacje art dance, + 15 lat 

•  

XIX Ogólnopolski Konkurs Taneczny im. Aliny Janikowskiej MAGIA TAŃCA, 

Ostrów Wielkopolski, 30-31 października 2021: 

• wyróżnienie taniec klasyczny, solo 7-10 lat 

• wyróżnienie taniec klasyczny i neoklasyczny, solo pow. 17 lat 

• I m. taniec jazzowy, solo pow. 17 lat 

• I m. inne formy tańca, solo 7-10 lat 

• II m. inne formy tańca, solo pow. 17 lat 

• III m. taniec klasyczny i neoklasyczny, duo/trio 7-10 lat 

• I m. inne formy tańca, duo/trio 7-10 lat 

• I m. inne formy tańca, duo/trio pow. 17 lat 

• I m. taniec klasyczny i neoklasyczny, grupy 7-10 lat 

• II m. inne formy tańca, grupy 7-10 lat 

• wyróżnienie dla najmłodszego zespołu 

• wyróżnienie dla najmłodszego uczestnika 

 

Ogólnopolski Festiwal Tańca i Sztuki Cyrkowej VIVERSO, Kielce, 12 grudnia 2021: 

• III m. grupy i formacje taniec jazzowy do 11 lat 

• II m. grupy show dance, inne formy tańca do lat 11 

• II m. formacje inne formy tańca do lat 11 

• II m. grupy i formacje inne formy tańca pow. 12 lat 

• IV m. grupy taniec jazzowy 16-26 lat 

• IV m. grupy i formacje show dance 
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WYSTĘPY, FESTYNY: 

• Uroczysta gala przekazania do użytkowania wyremontowanego Gminnego 

Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim (19.06.2021) 

• XIV Zlot oldtimerów i Piknik rodzinny, Balaton (11.07.2021) 

• Złote i Diamentowe Gody, Dobrzeń Mały (16.09.2021) 

• Pokonaj bariery z Mikołajem , GOK w Dobrzeniu Wielkim (4 grudnia 2021). 

 

 

Sekcja Studio Piosenki i Kupskie Echo  

Sekcja skupia młode osoby chcące rozwijać swój potencjał muzyczny, osoby biorące 

udział w zajęciach uczą się śpiewu solo, duetach czy w większej grupie. Uczestnicy 

bardzo chętnie biorą udział  w konkursach i przeglądach znajdując się często w 

czołówce.  

 

Zespół Wokalny Kupskie Echo (15 osób) 

 laureat i udział w koncercie finałowym w 29. Festiwalu Grup Śpiewaczych 

„Ziemia i Pieśń” w Szprotawie – 2-4.08.2021 r., 

 laureat i udział w koncercie finałowym w XXV Wojewódzkim Festiwalu Pieśni 

Patriotycznej „Tobie Polsko” w Olszance, (23-24.10.2021 przesłuchania, 13.11.2021 

r. koncert finałowy), 

 Złote Pasmo (oraz największa liczba punktów wśród wszystkich zespołów) w XXIX 

Festiwalu Chórów i Zespołów Mniejszości Niemieckiej w Walcach, 21.11.2021 r., 

 

Zespół Wokalny CZTERY ŻYWIOŁY (3 osoby)  

 I nagroda w Weihnachtlieder-Wettbewerb, Opole, 9.12.2021, 

 II nagroda w XXX Przeglądzie Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości 

Niemieckiej, Leśnica 5.11.2021 r., nagranie piosenki na stronie:  

 laureat w XXV Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej „Tobie Polsko”, (23-

24.10.2021 przesłuchania, 13.11.2021 r. koncert finałowy), 

 wyróżnienie w Konkursie Piosenki Niemieckiej Superstar, nagranie piosenki i udział 

online – czerwiec 2021 , występ na żywo podczas finału w Ozimku, 18.09.2021 r., 

 laureat XX Przeglądu Kolęd i Pastorałek „Brzeskie Kolędowanie”  (nagranie online) 

Brzeg styczeń 2021 r. 

 Zespół Wokalny FRELKI i SYNKI (8 osób) 

 II miejsce w kat. zespołów w VI Konkursie Piosenki Niemieckiej „Wir suchen den 

Superstar” (realizacja nagrania online, listopad 2021), 

 

Wokaliści – soliści (25 osób) - osiągnięcia: 

 III nagroda w Weihnachtlieder-Wettbewerb, Opole 9.12.2021, 

 II nagroda w Konkursie Piosenki Niemieckiej Superstar w Ozimku, nagranie piosenki 

i udział online – czerwiec 2021 , występ na żywo podczas finału w Ozimku, 

18.09.2021 r., 

 III nagroda publiczności w konkursie The Voice of Nine - online 26.03.2021 r.  

 I miejsce w kat. soliści I-III w VI Konkursie Piosenki Niemieckiej „Wir suchen den 

Superstar” (nagranie online, listopad 2021), 
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 I miejsce w kat.  solistów  IV-VI w VI Konkursie Piosenki Niemieckiej „Wir suchen 

den Superstar” (nagranie online, listopad 2021). 

 II miejsce w Szkolnym Konkursie Piosenki Angielskiej w Dobrzeniu Wielkim 

(nagranie online, czerwiec 2021). 

 I miejsce w kat.  solistów  IV-VI w VI Konkursie Piosenki Niemieckiej „Wir suchen 

den Superstar” (nagranie online, listopad 2021 r.), 

 I miejsce w Konkursie Piosenki Angielskiej w Dobrzeniu Wielkim (nagranie online, 

czerwiec 2021 r. ). 

 I miejsce w kat. solistów IV-VI w VI Konkursie Piosenki Niemieckiej „Wir suchen den 

Superstar” (nagranie online, listopad 2021 r.), 

  III miejsce w kat. solistów IV-VI w VI Konkursie Piosenki Niemieckiej „Wir suchen 

den Superstar”, (nagranie online, listopad 2021 r.), 

 

SEKCJA DANCE TEAM  

W roku 2021 tancerze Dance Team wzięli udział w 23 imprezach tanecznych. Były to:                                                                                                                  

 Mistrzostwa Okręgu Opolskiego,  

 Turnieje Grand Prix Polski, Puchar Polski w klasach tanecznych,                                                                                                                                       

 Mistrzostwa Polski w klasach tanecznych, Mistrzostwa Polski,                                                                                             

 Polish Open Championships (Otwarte Mistrzostwa Polski) 

  Ogólnopolskie Turnieje Tańca Towarzyskiego, 

Na powyższych turniejach pary DT 33 razy zajęły pierwsze miejsca, 42 razy zajęły drugie 

miejsca oraz 18 razy zajęły trzecie miejsca. W minionym roku pary DT uzyskały 11 

wyższych klas tanecznych. 

 

Dobrzenianki  

W październiku 2021 roku po długiej przerwie spowodowanej pandemią Covid-19 zespół 

Dobrzenianki powrócił do prób. Odbywały się one w trybie cotygodniowym. Po kilku 

próbach zespół nie był jeszcze gotowy na występy. Przez okres trzech miesięcy 

opracowano osiem kolęd i sześć pieśni. Praca zespołu obejmowała też przygotowania 

na spotkanie opłatkowe, które z przyczyn spowodowanych obecną sytuacją 

pandemiczną się nie odbyło. Na próby uczęszczało dziesięć osób. 

 

Sekcja mażoretek Seniorita 

W roku 2021 zespół składał się z 5 grup wiekowych: Przedszkolaki, Kadetki Młodsze, 

Kadetki Starsze, Juniorki i Seniorki. W dniach 23-24.08  na hali w Dobrzeniu Wielkim 

zostały zorganizowane warsztaty z Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. 

Tancerki miały możliwość wystąpienia gościnne na meczu GTK Gliwice- MKS Dąbrowa 

Górnicza w Arenie Gliwickiej. Dumnie wspierałyśmy nasza gminę podczas imprez 

lokalnych min. Festyn w Chróścicach, Oficjalne otwarcie Gminnego Ośrodka Kultury dla 

mieszkańców, Piknik Rodzinny na Torze. Sekcja mażretek wystąpiła podczas meczu 

siatkarskiego Unia Opole, podczas meczu piłki ręcznej w Stegu Arena oraz podczas 

koncertu Dzieci Dzieciom.  
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Mażoretki Seniorita w sezonie 2020/2021 zaprezentowaćły swoje choreografie na 

Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Mażoretkowego Scarlet zdobywając: 
- 1 miejsce formacja baton kadetki 
- 5 miejsce formacja baton kadetki  
- 6 miejsce formacja baton kadetki 
- 2 miejsce formacja baton juniorki 
- 1 miejsce formacja baton seniorki 
- 1 miejsce mini formacja 2x baton seniorki 
- 1 miejsce mini formacja baton juniorki 
- 2 miejsce mini formacja baton seniorki 
- 1 miejsce duo/trio baton kadetki  
- 1 miejsce duo/trio baton seniorki  
- 5 miejsce solo baton juniorki  
- 3 miejsce solo baton seniorki  
- 4 miejsce duo/ trio pom-pon juniorki  
- 1 miejsce solo 2x baton seniorki  
 
 
Na IV Ogólnopolskim festiwalu Małej Sceny Kuźnia Raciborska 2021 
 
-1 miejsce Baton Solo Juniorki Młodsze  
-1 miejsce Baton Solo Juniorki Starsze  
-1 miejsce Baton Duo Kadetki  
- 2 miejsce Baton Solo Seniorki Młodsze   
- 2 miejsce Baton Duo Seniorki  
- 2 miejsce Mini Formacja Baton Juniorki 
- 2 miejsce Mini Formacja Baton Seniorki 
-5 msc Pompon Duo Juniorki  
-7 msc Pompon Solo Seniorki  
 
Dodatkowo Nagrodę Grand Prix  
całego BLOKU BATON zdobyły dwie tancerki sekcji Seniorita  
 
  Mażoretkowy Zawrót głowy na Zamku w Raciborzu: 
-Diamentową statuetkę z kat. Baton Seniorki 
-Złotą statuetkę z kat. Baton Juniorki 
-Złotą statuetkę z kat. Baton Kadetki 
-Złotą statuetkę z kat. Baton Mini Juniorki 
-Złotą statuetkę z kat. Baton Mini Seniorki 
 
 
Holiday Grand Prix Online: 
- 1 miejsce i złoty 
medal otrzymały Kadetki  
- 2 miejsce i srebrny  
medal otrzymały Kadetki Młodsze  
- 2 miejsce i srebrny  
medal otrzymały Przedszkolaki  
 
Kadetki otrzymały również Nagrodę Specjalną konkursu w postaci dużego pluszowego 
misia za oryginalna choreografię. 
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Mistrzostwa Polski w Raciborzu: 
- Mistrz Polski Duo/Trio Baton Kadetki A 
- 1 miejsce Baton Kadetki B Senioritka  
- I Vice Mistrz Polski Baton Kadetki A Seniorita  
- I Vice Mistrz Polski Juniorki 2xBaton  
- I Vice Mistrz Polski Juniorki Mini Formacja Baton  
- II Vice Mistrz Polski Seniorki Mini Formacja 2xBaton Seniorki 
- 4 msc. Solo Baton Seniorki A  
- 4 msc. Mini Formacja Baton Seniorki A 
- 5 msc. Solo Baton Juniorki A  
- 5 msc. Duo Baton Seniorki A  
- 6 msc. Mini Formacja Baton Kadetki A 
- 8 msc. Duo Pompon Juniorki A 
- 10 msc. Solo Pompon Seniorki A  
 
World Cup Zadar 2021 : 
- 1 miejsce Seniorki Baton Scena 
-1 miejsce Juniorki Baton Scena 
-1 miejsce Kadetki Baton Scena 
-1 miejsce duo Kadetki  
-1 miejsce mini formacja baton Kadetki  
-1 miejsce mini formacja baton Seniorki  
-2 miejsce mini formacja baton Juniorki  
-4 miejsce solo baton Seniorki   
-4 miejsce duo pompon Juniorki  
-5 miejsce solo baton Juniorki  
-5 miejsce duo baton Seniorki  
-6 miejsce solo baton Juniorki  
-10 miejsce solo pompon Seniorki  
 
Grupa teatralna PanTaŁyk 

Grupa w roku 2021 przygotowywała przedstawienie teatralne „Mgła – co by było gdyby”, 

premiera miała miejsce w miesiącu grudniu. 

 

Ponadto przy Gminnym Ośrodku Kultury działają sekcja bębnów i tańca Afrykańskiego, 

sekcja rowerowa, chór Cantabile.  

 

 Udział w projektach i programach 13.3

„D – jak Dobrzeń” projekt realizowany w ramach przedsięwzięcia EDUKO – Bardzo 

Młoda Kultura 2019-2021. Projekt był skierowany do szerokiego grona odbiorców,  

a na celu miał upowszechnienie wiedzy na temat miejscowości tworzących Gminę 

Dobrzeń Wielki. Projekt przyczynił się do pobudzenia lokalnej wspólnoty obywatelskiej, 

wykorzystując połączenie edukacji i animacji kulturowej do twórczego udziału w kulturze 

młodzieży oraz ich opiekunów prawnych. Istotnym czynnikiem było zaangażowanie 

dzieci i młodzieży do twórczego poszukiwania miejsca, faktów, wydarzeń istotnych  

z punktu widzenia tożsamości lokalnej, regionalnej i narodowej. Dzięki projektowi udało 
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się stworzyć graficzny obraz Gminy Dobrzeń Wielki. Uczestnicy w swoich pracach 

uchwycili zabytki, miejsca i wydarzenia istotne dla społeczności lokalnej. W projekcie 

udział wzięło 130 uczniów w wieku 6-14 lat. Partnerami w projekcie byli Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Dobrzeniu Wielkim, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kup, Publiczna 

Szkoła Podstawowa w Chróścicach, Stowarzyszenie Obrony Samorządności na Swoim, 

Fundacja Aktywnym Być. Wystawę prac przygotowanych w ramach projektu zobaczyło 

ok. 500 osób. Całkowita wartość projektu wynosiła 11 150 zł otrzymane środki 9 600 zł 

wkład własny 1 550 zł .   

 

„Zaproś nas do siebie 2021” projekt realizowany przez Narodowe Centrum Kultury,  

w skali kraju do projektu zakwalifikowano tylko 14 instytucji kultury. Niemal przez cały rok 

nasz zespół pracował nad wzmocnieniem komunikacji wewnętrznej oraz projektowaniem 

oferty programowej na nadchodzący rok, w oparciu o lokalne dziedzictwo i współpracę  

z mieszkańcami. 

 Kadra Gminnego Ośrodka Kultury uczestniczyła w: 

- spotkaniu on-line dla koordynatorów oraz zespołu biorącego udział w projekcie  

- warsztatach dla dyrektorów i koordynatorów ( zarządzanie zespołem w procesie zmian, 

zasoby lokalne) 

- warsztatach dwudniowych w instytucji (wzmocnienie zespołu instytucji, komunikacja  

w zespole) 

- I wizycie studyjnej (budowanie oferty instytucji w oparciu o współpracę z mieszkańcami) 

- II wizyta studyjna (budowanie oferty instytucji w oparciu o tożsamość i dziedzictwo 

lokalne) 

- XI giełdzie projektów  

- warsztatach podsumowujących dla dyrektorów i koordynatorów  

 

„Dostosowanie budynku Gminnego Ośrodka Kultury do potrzeb osób  

z niepełnosprawnością” grant pozyskany z programu Narodowego Centrum Kultury – 

Infrastruktura Domów Kultury. W ramach projektu został przygotowany szyb windowy 

wraz z podszybiem w istniejących pomieszczeniach. Jest to kolejny krok do pełnej 

dostępności naszego obiektu dla osób z niepełnosprawnością. Całkowita wartość 

projektu to 107.000,00 zł, otrzymane środki 85.00,00 zł wkład własny 22.000,00 zł 

(pozyskany z budżetu Gminy Dobrzeń Wielki) 

 

„Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Chróścicach” w ramach projektu 

wymieniono poszycie dachowe, przeprowadzono roboty budowlane wewnątrz obiektu, 

zamontowano mobilną ścianę dzielącą, zakupiono rzutnik oraz akcesoria  

do wykonywania ćwiczeń dla seniorów.  

 

„Ein Miniwald im Glas – Workshop”, „Handarbeiten – Mittel für ein 

Generationentreffen” projekty las w słoiku oraz aniołki z makramy – spotkania 

wielopokoleniowe zrealizowano w ramach współpracy z kołem mniejszości niemieckiej  

w Chróścicach i Dobrzeniu Wielkim. W projektach uczestniczyło ok 40 osób.   

 



 
 
  
 

131 
 

Wizyta Studyjna „Działania Liderskie ze społecznością lokalną wykorzystujące 

potencjał wielokulturowości i dziedzictwa miejsca w społeczności wiejskiej” 

W dniach 17 – 19 września Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim gościł liderów 

XV edycji Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach wizyty 

studyjnej pt. „Działania liderskie ze społecznością lokalną wykorzystujące potencjał 

wielokulturowości i dziedzictwa miejsca w społeczności wiejskiej”.  

17 września liderzy biorący udział w wizycie przyjechali do Opola, tam też zaplanowane 

było całe piątkowe popołudnie. Pierwsze kroki zostały skierowane do Konsulatu 

Republiki Federalnej Niemiec, gdzie przywitała nas pani Konsul Birgit Fisel-Rösle.  

Pani Konsul przybliżyła uczestnikom temat związany z funkcjonowaniem mniejszości 

niemieckiej,  

w szczególności na terenie województwa opolskiego. Podczas rozmowy w centrum 

uwagi znalazła się funkcja pomostowa mniejszości niemieckiej oraz wymierna wartość 

dodana dla stosunków polsko-niemieckich. Podczas dyskusji z liderami dotknięto 

tematów nauczania języka mniejszości narodowych w skali kraju, nauczania języka 

niemieckiego podczas tzw. kursów sobotnich. Po spotkaniu w Konsulacie liderzy 

przemieszczali się przez miasto w kierunku kolejnego miejsca spotkania. Po drodze 

zostali zapoznani z historią miasta oraz takich miejsc jak pałacyk lodowy i staw 

zamkowy, opolska Wenecja, kościół franciszkanów, kościół na górce, wzgórze 

uniwersyteckie, rynek z ratuszem. Następnym miejscem na trasie był obiekt 

Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim i spotkanie z panią 

dyrektor Joanną Hassa. Pani dyrektor opowiedziała w jaki sposób towarzystwo 

organizuje swoją działalność statutową. Omówionych zostało kilka inicjatyw, zarówno 

tych małych w kołach gminnych jak i tych na skalę województwa, oraz działania 

mniejszości niemieckiej ubogacające wielokulturowość regionu. Liderzy zainteresowani 

byli m.in. tym, w jaki sposób Towarzystwo przyciąga w swoje szeregi członków w wieku 

20-50 lat. Ostatnie spotkanie w piątkowe popołudnie odbyło się w Muzeum Śląska 

Opolskiego, poprowadziła je Pani dyrektor Joanna Ojdana. Pani dyrektor dzieliła się 

dobrymi praktykami w zakresie sieciowania i współpracy pomiędzy działaniami 

kulturalnymi i edukacyjnymi. Muzeum Śląska Opolskiego jest regionalnym operatorem 

Bardzo Młodej Kultury w naszym województwie.  Po tych spotkaniach uczestnicy 

zostali przewiezieni do Dobrzenia Małego, miejsca zakwaterowania, gdzie w sali 

Ochotniczej Straży Pożarnej podczas kolacji spotkali się z Kołem Gospodyń Wiejskich 

Dobrzenianki. W tym wieczornym spotkaniu udział wziął Pan Piotr Szlapa Wójt Gminy 

Dobrzeń Wielki. Pan wójt przybliżył uczestnikom dzieje naszej gminy te odległe,  

ale również te bolesne zawiązane z podziałem gminy w roku 2016. Kolacja 

przygotowana przez Koło Gospodyń Wiejskich Dobrzenianki składała się z tradycyjnych 

potraw serwowanych w tygodniu, m.in. pranzunki. Przy zastawionych stołach trwały 

rozmowy o tradycjach, zwyczajach, ziołolecznictwie. Członkinie koła przygotowały krótki 

koncert z opolskimi pieśniami ludowymi. Uczestniczka spotkania zagrała koncert  

na harmonii pedałowej, do którego w krótkim czasie dołączyła się członkini koła grając 

na skrzypcach oraz na bębnie. I tak tanecznym krokiem zakończył się pierwszy 

intensywny dzień wizyty.         

Drugi dzień wizyty 18 września rozpoczął się od zwiedzenia Gminnego Ośrodka Kultury 

w Dobrzeniu Wielkim. Następnie uczestnicy wizyty zostali zapoznani z dobrymi 
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praktykami dotyczącymi procesu komunikacji w zespole. Kolejna część została 

poprowadzona przez trenerów z obszarów komunikacji, prowadzącymi byli Tomasz 

Waleczko i Arkadiusz Brzeziński z Instytutu Witelon. Podczas warsztatu poruszane były 

tematy współpracy z seniorami, hortiterapi, omówione zostały również programy  

dla seniora aktywnego sportowo, jak również temat współpracy i komunikacji w grupie. 

Ostatniego dnia podsumowano wizytę. Uczestnicy wizyty nabyli wiedzę w jaki sposób 

współpracują różne organizacje na terenie gminy, jak wykorzystywać dziedzictwo  

i wielokulturowość  w działaniach liderskich.  

Całość zadania w kwocie 4 500 zł sfinansowana została przez Fundację Szkoła Liderów 

w ramach programu Liderzy PWAF Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

 

 Wydarzenie kulturalne własne i współorganizowane  13.4

„Moje okno – Moja rzeczywistość” z początkiem roku został ogłoszony konkurs 

fotograficzny do którego zgłoszono 40 prac. Zadaniem uczestników konkursu było 

uwiecznienie wyjątkowego miejsca, zdarzenia lub obiektu w centrum ramki passe 

partout. Prace były bardzo ciekawe i kreatywne. Komisja konkursowa przyznała trzy 

miejsca i wyróżnienie. 

 

„Wspólne kolędowanie” w niedzielę 24 stycznia odbył się koncert świąteczno-

noworoczny w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej Kaprys. Koncert odbył się w 

kościele parafialnym p.w. św. Katarzyny w Dobrzeniu Wielkim.  

 

„Walentynkowe Disco” w sobotę 13 lutego w formie on-line odbyło się disco 

walentynkowo-ostatkowe. Z uwagi na obostrzenia związane z sars cov 2 wydarzenie 

było transmitowane za pomocą platformy Twitch. Wydarzenie było współorganizowane  

z MGJ Magic Group 

 

„Warsztaty Wielkanocne” w połowie marca do domu kultury zostali zaproszeni 

uczniowie szkół podstawowych klas 1-3. W ramach realizowanej oferty edukacyjnej 

uczestnicy wysłuchali mini prelekcji dotyczącej wystawy w naszej galerii pt. „Wybrane 

legendy Powiatu Opolskiego” oraz „Wielkanoc na starej pocztówce”, a dodatkowo brali 

udział w warsztatach przedświątecznych poznając tradycje wielkanocne oraz techniki 

zdobienia jaj, czy też wykonywania kartek świątecznych. W warsztatach uczestniczyli 

uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrzeniu Wielkim oraz z Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Kup. 

 

„Disco on-line” w sobotę 7 marca przy współpracy z MGJ Group po raz kolejny można 

było posłuchać klubowego grania w wersji stremingowej. Podczas kilkugodzinnego 

grania zaprezentowały się również sekcje – grupa cyrkowa Cudaki i mażoretki Seniorita.  

 

„IV Festiwal Sztuki Tanecznej Pląsowadła” w dniu 25 kwietnia odbył się IV Festiwal 

Sztuki Tanecznej. W IV edycji udział wzięło 212 tancerzy, którzy zaprezentowali się w 72 

choreografiach. Prezentacje mieściły się w sześciu konkurencjach tanecznych: 
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balet/neoklasyka, balet pointe, modern/contemporary dance, jazz dance, folk i show 

dance/fantasy. Rozegrane zostały w dwóch poziomach zaawansowania, hobby i pasja, 

natomiast duety i solo z podziałem na debiuty i mistrzów. Festiwal odbył się poprzez 

transmisję w sieci.  

 

„Oficjalne przekazanie obiektu” w miesiącu czerwcu nastąpiło oficjalne przekazanie 

obiektu po dwuletnim okresie inwestycyjnym. Uroczystość odbyła się w sali kinowej, 

która została zapełniona licznie przybyłymi gośćmi.  

 

„Kino plenerowe” 19 czerwca odbyło się kino plenerowe w ramach Tygodnia Filmu 

Niemieckiego  

 

„Letnia Akademia Kreatywności” w dniach 5–16 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury 

prowadzone były zajęcia wakacyjne dla dzieci. Podczas zajęć uczestnicy mogli poznać 

tajniki gry na bębnach afrykańskich, robotyki, ceramiki, ekologii, gotowania i kuchni 

molekularnej, mogli także posłuchać ciekawostek o dzikich ptakach oraz poznać je 

osobiście. Podczas wakacyjnej akademii dzieci miały możliwość spotkania się  

z animatorami ze Stabrowskiego Parku Krajobrazowego, którzy opowiadali ciekawostki  

z życia zwierząt. W ramach zajęć odbył się wyjazd do Zoo w Opolu. Ostatni dzień 

wakacyjnych zajęć upłynął na wspólnej zabawie.  

 

„Mamy śpiewamy” w dniu 9 lipca odbył się koncert skierowany do dzieci i rodziców. 

Koncert był interaktywny angażujący uczestników do wspólnego śpiewania i grania. Po 

koncercie odbyły się pokazowe zajęcia z senso-plastyki.  

 

„Na ludowo hej” spotkanie odbyło się 24 lipca, miało na celu zaprezentowanie 

zespołów grających i śpiewających muzykę ludową. W pierwszej edycji zaprezentowały 

się zespoły: Kupskie Echo, Zielenieckie Dziołchy, Siołkowiczanki, Studio Piosenki, 

Kapela Dejcie Pozór. 

 

„Spotkanie z robotem edukacyjnym Emys” w dniu 30 lipca odbyło się spotkanie 

edukacyjne dla dzieci w wieku od lat 6. Dzieci uczestniczyły w interaktywnych zajęciach, 

podczas których przede wszystkim uczyły się w aktywny sposób języka angielskiego. 

Brały udział w grach i zabawach interaktywnych.  

 

„Wystawa fotograficzna Dobrzeń Wielki i okolice” na przełomie miesiąca czerwca-

lipca odbyła się wystawa fotograficzna autorstwa Kamila Wolnego dobrzeńskiego 

fotografika - amatora. Prace ukazywały gminę Dobrzeń Wielki i okolice z różnej 

perspektywy i w niekonwencjonalnych ujęciach.  

 

„Kino plenerowe” 6 sierpnia na placu za domem kultury zagościło kino plenerowe. 

Widzowie mogli obejrzeć francuską komedię „Za jakie grzechy dobry Boże”. Projekcja 

filmu była możliwa dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Opolskie Lamy. 
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„Koncert zespołu Flama” 8 sierpnia na naszej scenie odbył się koncert zespołu 

FLAMA, który zaprezentował dawne ludowe pieśni z terenów Opolszczyzny w nowej 

jazzowej aranżacji.  

 

 

„Świąteczne bukiety ziołowe” 14 sierpnia w sobotnie popołudnie wspólnie z Kołem 

Gospodyń Wiejskich Dobrzenianki odbył się warsztat z robienia bukietów ziołowych. 

Warsztat, podczas którego powstały piękne bukiety kwiatowo-ziołowe, odbył się  

na wolnym powietrzu. 

 

„Kabaret Paranienormalni” kabaret paranienormalni i gość specjalny gościli na naszej 

scenie w dniu 20 sierpnia. Sala zapełniona była do ostatniego miejsca.  

 

„Biesiada dla seniorów” 28 sierpnia odbyła się międzygminna biesiada dla seniorów. 

Był to czas spędzony przy muzyce i wspólnym śpiewie. 

 

„Oktoberfest Seniorów” w miesiącu październiku odbyła się zabawa dla seniorów, 

podczas której wspólnie bawili się seniorzy Gminy Dobrzeń Wielki jak i gmin sąsiednich. 

 

„Las w słoiku” w dniu 8 listopada w filii bibliotecznej w Chróścicach odbyły się 

warsztaty podczas których powstały miniaturowe lasy zamknięte w słoikach. Realizacja 

warsztatów była możliwa dzięki współpracy z DFK w Chróścicach, za pośrednictwem 

którego można było napisać projekt i pozyskać dotację na zorganizowanie 

przedsięwzięcia. 

 

„Warsztaty aniołki z makramy” w dniu 23 listopada odbyły się warsztaty rękodzielnicze 

podczas których powstały aniołki z makramy. Realizacja warsztatów była możliwa dzięki 

współpracy z DFK w Dobrzeniu Wielkim, za pośrednictwem którego można było napisać 

projekt i pozyskać dotację na zorganizowanie przedsięwzięcia. 

 

„Mgła. Co by było gdyby …” w piątkowy wieczór 26 listopada na scenie naszego domu 

kultury miała miejsce premiera spektaklu teatralnego przygotowanego przez naszą 

sekcję teatralną.  

 

„Ikona współczesna” od października do grudnia w naszej galerii dostępna był  

dla odwiedzających wystawa ikony współczesnej. Wystawa była podzielona na trzy 

części (październik - I cz. wystawy pt. „Oblicze Chrystusa”, listopad - II cz. pt. „Sceny 

Biblijne i święci”, grudzień - III cz. pt. „Oblicze Maryi”). Wystawa prezentowała prace, 

które powstały podczas Międzynarodowego Pleneru Ikonopisania i Sztuki Sakralnej  

na Wołyniu. Przedsięwzięcie było możliwe do realizacji dzięki współpracy z Fundacją In 

blessed A. 

 

„Pokonaj bariery z Mikołajem” 4 grudnia zorganizowano wspólnie ze 

Stowarzyszeniem Ludzi Kreatywnych Talent integracyjne spotkanie z Mikołajem. 

Podczas kilkugodzinnej zabawy uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w warsztatach 
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pieczenia ciastek i pierników, zdobienia bombek świątecznych, czy też wykonywania 

prac plastycznych. Uwieńczeniem wydarzenia było spotkanie z Mikołajem.  

 

„W świątecznym klimacie” 29 grudnia odbył się koncert operowo-operetkowy. Koncert 

w całości był sfinansowany przez Konsulat Republiki Federalnej Niemiec w Opolu. 

„Spotkanie wigilijne dla seniorów” w miesiącu grudniu odbyły się spotkania wigilijne 

dla seniorów, w przedsięwzięcia zaangażowało się Stowarzyszenie Seniorów. Spotkania 

odbyły się w Domu Kultury w Dobrzeniu Wielkim oraz Sołtysówce w Chróścicach.  

 

„Aleja Bożonarodzeniowa” w miesiącu grudniu w każdą środę w holu naszego Domu 

Kultury zaaranżowany był jarmark świąteczny. Miejscowe organizacje i producenci mieli 

okazję zaprezentować i sprzedawać swoje wyroby. 

 

 Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej  13.5

w Dobrzeniu Wielkim  i filii Biblioteki w Chróścicach i Kup za rok 2021 

Miniony rok obfitował w wiele wydarzeń, w których biblioteki pomimo sytuacji 

pandemicznej brały czynny udział. 

Na stałe do kalendarza biblioteki wpisały się „Biblioteczne czwartki” – relacje online, 

gdzie co tydzień na facebooku odbywają się spotkania z czytelnikami rekomendujące 

ciekawą literaturę z naszych zbiorów i zakupionych nowości. W minionym roku odbyło 

się 36 takich relacji. Biblioteka dołączyła również do „Światowego dnia czytania 

Tolkiena”. Wydarzenie to odbyło się przy udziale czytelników, którzy podczas kilku relacji 

online odczytali wybrane przez siebie fragmenty dzieł Tolkiena. 

Kolejną formą działalności były lekcje biblioteczne, cieszące się dużym 

zainteresowaniem wśród szkół i przedszkoli. W roku 2021 odbyły się 22 lekcje 

biblioteczne, między innymi były to zajęcia tematyczne do wystaw wypożyczanych  

z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu :  

 „Wielkanoc na starej pocztówce” 

 „Wybrane podania i legendy powiatu opolskiego” 

 „Charles Dickens, pisarz. Kolęda prozą” 

Jedną z form pracy z dziećmi był teatrzyk Kamishibai. Bibliotekarka – plastyczka 

zatrudniona w GOK wykonała 3 egzemplarze Kamishibai - dla każdej z Bibliotek  

w Gminie. Wykonała również pierwszą opowieść Kamishibai pt. „Zaczarowany świat 

książek”. Lekcje z teatrzykiem odbyły się w przedszkolach i szkole w Chróścicach oraz  

w dobrzeńskiej Bibliotece Gminnej. Zajęcia cieszyły się dużym powodzeniem wśród 

dzieci i nauczycieli. 

 

We współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną zorganizowano w 2021 r. 12 wystaw, 

w tym m.in. wystawy pt.: 

„Sławni Opolanie” 

 „Papierowe światy” 

 „Moje Camino” 

 „Portret pięknej kobiety” 
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 „Z kresowego albumu” 

 „Widok na dawny powiat opolski” 

Inne wystawy to prace autorstwa bibliotekarki zatrudnionej w GOK. Były to: wystawa 

prac w technice akrylu o tematyce fantasy do wydarzenia „Dzień czytania Tolkiena”, 

następnie wystawa pt. „Baletnice” do wydarzenia „Konkurs wiedzy o tańcu”  

oraz wystawa prac o tematyce świątecznej i adwentowej do wydarzenia online 

„Kalendarz adwentowy GOK”. 

Dodatkowo do tradycji Gminnej Biblioteki w Dobrzeniu Wielkim należy organizowanie 

tzw. wystawek książkowych, związanych z bieżącymi rocznicami, świętami i innymi 

wydarzeniami, tematami (promującymi np. zdrowy styl życia), które mają na celu 

zachęcenie czytelników do sięgnięcia po eksponowaną literaturę. Tego typu ekspozycji 

było 22, dotyczyły między innymi takich zagadnień jak: 

- historii książek zakazanych 

- Powstania Warszawskiego 

- Kresów 

- historii mody 

- kulinariów 

- ogrodnictwa 

- historii holocaustu 

- roku Lema 

 

Biblioteka organizowała także warsztaty z wolontariatu dla uczniów szkół podstawowych.  

 

Do cyklicznych wydarzeń w kalendarzu Biblioteki należą także plastyczne wtorki, 

prowadzone w dwóch grupach wiekowych przez pracownika GOK. Takich zajęć odbyło 

się w minionym roku 20. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach wiekowych: grupa 

młodsza 6-11 lat oraz grupa młodzieżowa 12-16 lat. Dzieci i młodzież zapoznawały się  

z różnymi technikami plastycznymi i ćwiczyły techniki rysunku. Na zajęciach grupy 

młodszej dzieci wykonywały ozdobne lampiony, bombki świąteczne, kartki 

okolicznościowe, zabawki z papieroplastyki oraz prace w technikach: pasteli tłustych, 

pasteli suchych, tempery, akwareli i akrylu. Grupa starsza ukierunkowana jest  

na zdobycie i pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki i plastyki. Młodzież 

oprócz ćwiczeń w rysunku wykonała kilka prac w technice akrylu – w temacie martwa 

natura. 

 

W 2021 r. miały miejsce 3 spotkania autorskie: 

- w ramach „Zaczytane opolskie” odbyło się w maju spotkanie z Arturem 

Zygmuntowiczem  

- w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki gościliśmy w czerwcu Edytę Świętek 

- w sierpniu podczas relacji online odbyło się spotkanie z Konradem Lewandowskim, 

który przybliżył czytelnikom postać i twórczość Stanisława Lema (miniony rok był rokiem 

Stanisława Lema). 

 

Podczas relacji z podróży w ramach spotkań w Klubie Podróżnika, można było zwiedzić 

Indie, Białoruś, Gruzję, Alpy, Bieszczady i Tatry. Klub Podróżnika cieszy się dużym 
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zainteresowaniem. Prelegenci opowiadali i pokazywali zdjęcia oraz dzielili się 

wrażeniami ze swoich podróży. Spotkania te cieszą się u nas dużym zainteresowaniem 

nie tylko naszych czytelników, ale również osób spoza gminy. 

 

Dyskusyjny Klub Książki spotkał się w roku 2021 siedmiokrotnie. Przedmiotem dyskusji 

podczas spotkań była nie tylko beletrystyka, ale także np. nagradzane reportaże:  

„27 śmierci Toby’ego Obeda”. Wśród omawianych powieści znalazły się  

m.in. „Bezmatek” Miry Marcinów, „Gorzko, gorzko” Joanny Bator, „Podróż Cilki” Heather 

Moris, i inne.  

 

Dobrzeńska biblioteka przystąpiła w czerwcu 2021 r. do 4 rundy Programu Rozwoju 

Bibliotek, co zaowocowało otrzymaniem przez nas sprzętu: laptop, tablet i kamera 

internetowa.  

Udział w tym projekcie, wiąże się także z uczestnictwem w warsztatach i szkoleniach.  

W listopadzie Gminna Biblioteka Publiczna obchodziła jubileusz 35-lecia w obecnej 

siedzibie. Przy tej okazji zorganizowałyśmy cykl imprez, wydarzeń pod hasłem „Tydzień 

z biblioteką”. W trakcie jubileuszowych obchodów gościłyśmy m.in. grupy 

przedszkolaków z Dobrzenia, młodzież szkolną i bibliotekarzy seniorów oraz 

przedstawicieli władz samorządowych – wójta gminy i przedstawicieli gminy.  

 

Miniony rok był także kontynuacją projektu „Mała Książka Wielki Człowiek”, który cieszy 

się bardzo dużym zainteresowaniem wśród naszych najmłodszych odbiorców i ich 

rodziców. Do grona młodych czytelników dołączyło ponad stu przedszkolaków z naszej 

gminy.  

 

Do przedsięwzięć, w których biblioteki w gminie brały czynny udział należy zaliczyć też 

partnerstwo w takich projektach jak: 

 „Dzieci Kapitana Nemo” – projekt realizowany przez dziecięcy oddział Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Opolu 

 Eduko „Spotkanie z regionem. Tu jest pięknie, smacznie i stylowo” – projekt 

realizowany przez Szkołę Podstawową w Kup. Bibliotekarka-plastyczka 

przeprowadziła w szkole w Kup 3 plenery dla dzieci i młodzieży. Tematem plenerów 

były zabytki wsi Kup. Dzieci wykonały prace w trzech technikach: pastel tłusty, 

szkice ołówkiem i szkicu malarskiego w akrylu. 

 Innowacja Pedagogiczna „Życie z pasją – sposób na sukces” – projekt realizowany 

przez Szkołę Podstawową w Kup. Projekt nadal trwa. W szkole w Kup 

przeprowadzono zajęcia malarskie pt. Kurs malowania drzew”. Następne zajęcia 

plastyczne zaplanowane są już na rok 2022.  

 

W roku 2021 zakupiono do gminnej biblioteki oraz filii 721 woluminów książek. W tym  

z zakupu: (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1) 271 sztuk za 6233 zł + 

nasz wkład własny zakup 450 sztuk za 11 590,75 zł. 

Z darów od czytelników i „Klubu Książki” biblioteki pozyskały 624 woluminów z tego  

24 woluminy to książki przekazane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu  

w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. 
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W roku 2021 zarejestrowano w bibliotekach 1303 czytelników i użytkowników, 24 747 

wypożyczenia na zewnątrz (książki, audiobooki, prasa), 7 367 odwiedzin w bibliotekach. 

14 Programy zdrowotne 

 Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka 14.1

W roku szkolnym 2021/2022 wszystkie szkoły podstawowe funkcjonujące na terenie 

Gminy Dobrzeń Wielki przystąpiły do programu profilaktyki czerniaka. 

Obejmował on swym zasięgiem uczniów szkół ponadpodstawowych oraz klas VII i VIII 

szkół podstawowych. Placówki oświatowe otrzymały gotowe scenariusze lekcji wraz  

z ulotkami, plakatami materiałami dla nauczycieli, filmami na temat samobadania.  

Z ramienia szkoły realizatorami programu mogli być: biolodzy, pielęgniarki szkolne, 

nauczyciele wychowawcy. Po przeprowadzonych zajęciach uczniowie nabyli wiedzę 

oraz umiejętności na temat przeprowadzania samobadania skóry czy też różnicowania 

podejrzanych znamion. Każdy przeszkolony uczeń w ramach tego programu mógł 

zostać środowiskowym ambasadorem i zachęcać rodzinę, znajomych do podjęcia 

prostych, ale skutecznych działań profilaktycznych. 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE: 

Ilość szkół podstawowych uczestniczących w programie - 4 

Liczba zrealizowanych zajęć lekcyjnych (do 1.04.2022) – 14 

Liczba zaplanowanych zajęć lekcyjnych ( od 1.04.- 30.06.2022) - 0 

Liczba uczniów, która wzięła udział w zajęciach (do 1.04.2022) – 251 

Liczba uczniów, która weźmie udział w zajęciach (od 1.04.-30.06.2022) – 0 

Liczba nauczycieli realizujących zajęcia poświęcone programowi - 9 

Ilość klas, która wzięła udział w programie – 12 

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE: 

Ilość szkół ponadpodstawowych uczestniczących w programie - 3 

Liczba zrealizowanych zajęć lekcyjnych (do 1.04.2022) – 7 

Liczba zaplanowanych zajęć lekcyjnych ( od 1.04.- 30.06.2022) -  8 

Liczba uczniów, która wzięła udział w zajęciach (do 1.04.2022) – 150 

Liczba uczniów, która weźmie udział w zajęciach (od 1.04.- 30.06.2022) – 202 

Liczba nauczycieli realizujących zajęcia poświęcone programowi - 1 

Ilość klas, która wzięła udział w programie (założenie godziny od.1.04. – 30.06.2022 zostaną 

zrealizowane) 

15 Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Wójt 

zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego za rok poprzedni.  
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Rada Gminy Dobrzeń Wielki Uchwałą Nr XXIV/170/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. 

przyjęła „Roczny program współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2021 r.”, określający kierunki oraz formy współdziałania samorządu z wymienionymi 

organizacjami. Projekt programu współpracy został skonsultowany z przedstawicielami 

organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy w terminie 5-13 listopada 

2020 r. poprzez zamieszczenie dnia 05.11.2020 r. projektu aktu prawa miejscowego  

na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu, a także przesłany dnia 05.11.2020 r. pocztą 

elektroniczną przedstawicielom jednostek pożytku publicznego i organizacjom 

pozarządowym. 

W konsultacjach nie wzięła udziału żadna organizacja pożytku publicznego działająca  

na terenie Gminy Dobrzeń Wielki. 

Współpraca Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r. odbywała się na zasadach 

pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności oraz uczciwej 

konkurencji i jawności. Polegała ona na wspólnym określaniu potrzeb społecznych  

i sposobów ich zaspokajania, udzielaniu wsparcia finansowego w trybie otwartych 

konkursów ofert, wspólnym konsultowaniu z organizacjami aktów normatywnych  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z wykorzystaniem 

zasady dialogu społecznego, bieżącej wymiany i przekazywaniu informacji,  

która odbywała się poprzez publikację na stronie internetowej Gminy oraz drogą 

elektroniczną. Działania Gminy, pomimo trwającej pandemii, nakierowane były  

w szczególności na tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej,  

a także prowadzenie działań na rzecz mieszkańców. 

 

Priorytetowe zadania programu w 2021 r. obejmowały: 

1) pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej  

oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób:  

 świadczenie usług opiekuńczych w miejscach zamieszkania – osobom starszym, 

samotnym, chorym, niepełnosprawnym (w przypadku kwarantanny pacjenta, 

pielęgniarki świadczyły usługi w postaci teleporad), 

 rehabilitacja lecznicza i społeczna  

 usprawnianie do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez udostępnianie 

sprzętu rehabilitacyjnego i służącego do pielęgnacji, 

 wspieranie osób bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,  

w tym organizowanie pomocy, prowadzenie poradnictwa dla tych rodzin, 

 organizowanie on-line różnorodnych form edukacji społecznej dzieci i młodzieży  

z rodzin zagrożonych, 

 pomaganie osobom starszym, schorowanym w zakresie funkcjonowania w życiu 

codziennym, 

 wspieranie rodziny jako podstawowej komórki społecznej 

2) naukę, edukację, oświatę i wychowanie: 

 dalszy rozwój opieki żłobkowej i przedszkolnej, 
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 organizacja nauki zdalnej dla uczniów szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych, 

 prowadzenie on-line zajęć i realizacja programów o charakterze profilaktyki 

alkoholowej i narkomanii, 

 rozwój szkolnictwa zawodowego, 

 promocja i wsparcie działań zwiększających edukację obywatelską 

3) ochronę i promocję zdrowia: 

 promowanie wśród społeczeństwa informacji dot. zapobieganiu Sars-CoV-2  

oraz szczepień przeciwko wirusowi, 

 realizacja zadań wynikających z Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2021 r. 

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

 upowszechnianie i popularyzacja lokalnej twórczości oraz walorów gminy, 

 wspieranie działań promujących gminę, 

5) działalność w zakresie ochrony wielokulturowości: 

 realizacja zadań służących ochronie, zachowaniu i rozwojowi tożsamości 

mniejszości narodowej oraz śląskiej tradycji regionalnej, 

6) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 

 upowszechnienie kultury fizycznej i sportu dzięki klubom sportowym Gminy 

Dobrzeń Wielki (zadania realizowane poprzez dostosowanie zajęć do warunków 

pandemii koronawirusa), 

7) działania na rzecz osób niepełnosprawnych: 

 wspieranie osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Dobrzeń Wielki w czasie 

pandemii, 

8) inicjatywy w obszarze rozwoju i odnowy wsi: 

 wspieranie działań odnowy wsi oraz promocję wsi i społeczności wiejskiej, 

 wspieranie działań w zakresie cyfryzacji usług publicznych, 

9) aktywizację społeczną seniorów: 

 poprawa jakości życia seniorów. 

 

Pozafinansowe formy współpracy 

Gmina Dobrzeń Wielki realizowała Program Współpracy w 2021 r. również poprzez 

stosowanie pozafinansowych form współpracy, w szczególności dotyczących sfer: 

a) informacyjnej, poprzez: 

- przyjmowanie wniosków budżetowych w zakresie zapotrzebowania na środki publiczne 

uwzględniające potrzeby organizacji pozarządowych, 

- informowanie o ogłaszanych konkursach ofert na realizację zadań publicznych, 

- przeprowadzenie konsultacji Rocznego Programu Współpracy, 

- bieżące informowanie o: projektach, konkursach, szkoleniach, konferencjach, 

webinariach on-line,  

- przekazywanie aktualnych informacji z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Biura Dialogu  

i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego  

oraz Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska 

b) organizacyjnej, poprzez: 
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- udostępnianie sal wiejskich, lokali gminnych, boisk i sal sportowych wraz ze sprzętem 

audiowizualnym i nagłaśniającym oraz sportowym w celu prowadzenia działalności 

statutowej organizacji, 

- podpisanie umów najmu pomieszczeń mieszczących się na terenie gminy Dobrzeń 

Wielki. 

Wysokość środków na realizację zadań publicznych objętych programem współpracy  

na 2021 rok zaplanowano w wysokości 550 000,00 zł a wykonano w kwocie 550 000,00 

zł,  w tym dotacje udzielone na podstawie:  

   -  ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie: 150 000,00 zł       

   -  ustawy o sporcie: 400 000,00 zł. 

Finansowe wsparcie organizacji pozarządowych zgodnie z założeniami programu 

odbywało się po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert, które ogłaszane były  

w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki  

oraz na tablicy ogłoszeń. W ogłoszeniu zawarte były informacje jakie dokumenty 

należało przedłożyć, aby oferta spełniła wymogi i mogła być rozpatrywana przez komisję 

konkursową, termin składania ofert oraz tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert 

i przyznaniu dotacji. 

 

Wykaz organizacji pozarządowych wraz z dotacjami z budżetu gminy przedstawia 

TABELA:  

 

 

 



 

Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 
na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w roku 2020 

 
 

Nazwa Dotacja Cel działania Inne formy współpracy 
 

ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO, STOWARZYSZENIA 

„Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu” Kup 

 

552 246,59 zł  

 
 

 
- opieka wychowawcza i edukacyjna dzieci w wieku przedszkolnym 
 

dotacja udzielona   

w oparciu o ustawę  

o finansowaniu zadań 

oświatowych  

„Odnowa i Rozwój Wsi” Chróścice 
 

Nie dotowano 

- aktywizowanie mieszkańców wioski 
- realizacja opracowanych planów w zakresie odnowy wybranych 

miejsc danej miejscowości 
 

Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych „Talent” 

Dobrzeń Wielki 

 

Nie dotowano  

 

- organizacja integracyjnej imprezy ponad podziałami „Integracyjny 

Mikołaj w Dobrzeniu Wielkim” 

- organizacja imprezy sportowo – rekreacyjnej  

„Od jeziora do jeziora – Polska biega” - II Gminne Zawody 

Międzypokoleniowe 

bezpłatne udostępnianie sal 

„Stowarzyszenie Mażoretek Polskich Rozwoju 

Kultury i Sportu” Dobrzeń Wielki   
66 506,50 zł 

- rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań 

sprzyjających rozwojowi kulturalnemu mieszkańców 
bezpłatne udostępnianie sal 

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom i 

Potrzebującym „Żonkil” Dobrzeń Wielki 
Nie dotowano 

- realizacja programów wspierających niezawodowe i zawodowe 

rodziny zastępcze 

- rozwiązywanie problemów oraz wyrównywanie szans dzieci z 

rodzin wieloproblemowych i zastępczych 

- działalność związana z rozwojem przedsiębiorczości w tym w 

zakresie ekonomii społecznej 

- prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej 
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- działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych 

Stowarzyszenie Obrony Samorządności – „Na 
swoim” Dobrzeń Wielki Nie dotowano 

- zachowanie integralności, promowanie i rozwijanie: sołectw, 

dzielnic oraz gmin 

- pielęgnowanie i promowanie lokalnej kultury i tradycji 

- pogłębianie tożsamości lokalnej i regionalnej wśród mieszkańców 

regionu i innych regionów Polski 

- kształtowanie i rozwijanie wśród ludności aktywnej postawy 

obywatelskiej 

- integracja wszystkich zamieszkujących region bez względu na 

opcje narodowe czy etniczne 

- ochrona środowiska naturalnego oraz spuścizny materialnej i 

duchowej przodków 

- upowszechnianie praw człowieka oraz swobód obywatelskich 

- integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami 

- utrzymywanie kontaktów z osobami na emigracji w celu 

podtrzymywania więzi emocjonalnych ze stronami ojczystymi 

- promocja i kształtowanie pozytywnego wizerunku regionu, gmin, 

dzielnic czy sołectw 

- promowanie różnorodności językowej i etnicznej 

- wspomaganie osób wykluczonych społecznie 

 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 

OSP Dobrzeń Wielki – 36 882,00 zł 
OSP Dobrzeń Mały – 43 350,20 zł 
OSP Chróścice – 37 246,56 zł 
OSP Kup – 28 830,00 zł 

 

146 308,76 zł 

 
 

- prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom 
oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi jednostkami                            
i instytucjami  

- udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie 
pożarów i innych klęsk (np. powódź) 

- uświadamianie ludności o konieczności i sposobach obrony przed 
pożarami oraz przygotowywanie jej do udziału w ochronie 

finansowanie działalności na 

podstawie ustawy  

o ochronie przeciwpożarowej  
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przeciwpożarowej  
- udział w obronie cywilnej  
- rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie 

kultury  i sportu  
- wykonanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie 

przeciwpożarowej w oparciu o statut  

 
CARITAS 

 
Caritas Diecezji Opolskiej - Stacja Opieki 
Dobrzeń Wielki 

 

100 000,00 zł 

 
Pielęgnacja osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w domu - 
zadanie realizowane na rzecz mieszkańców przez stację opieki. 

 
 

50 000,00 zł 

 
Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza 
świadczona dla mieszkańców przez gabinet rehabilitacyjny. 

 

 
 

Parafialny Zespół Caritas p.w. św. Jerzego 

Kup 

Nie dotowano  

 
 
Formowanie duchowe i praktyczne wolontariuszy do pracy 
charytatywnej na rzecz mieszkańców. 

 

Parafialny Zespół Caritas Chróścice 
Nie dotowano  

 

LUDOWE ZRZESZENIA KLUBÓW SPORTOWYCH I INNE  

 (finansowanie działalności  na podstawie ustawy o sporcie i ustawy o finansach publicznych)* 

Gminne Zrzeszenie LZS Dobrzeń Wielki 10 000,00 zł 

Upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu 
poprzez realizację zadania publicznego „Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy”. 

 

 
 

LZS „Victoria” Chróścice 
158 220,80 zł * 

 

upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu 
 

 

 

LZS „TOR” Dobrzeń Wielki 158 220,80 zł * upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu 
 

 

LZS Kup 22 852,50 zł * upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu    

LUKS „Podium” Kup 25 705,90 zł * upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu    



 
 
  
 

145 
 

LUKS „Gwiazda” Dobrzeń Wielki 20 000,00 zł upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu  

ARI – Klub Karate KYOKUSHIN Dobrzeń 
Wielki 

 
5 000,00 zł  

upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu 
poprzez realizację zadania publicznego „Upowszechnianie kultury 
fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację  
i prowadzenie zajęć z różnych dyscyplin sportowych”. 

 

Stowarzyszenia Mażoretek Polskich 

Rozwoju Kultury i Sportu 
66 546,50 zł   

upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży przez 

organizację i prowadzenie zajęć z różnych dyscyplin sportowych 

 

Klub Przyjaciół Aikido Opole nie dotowano upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu 
 

Akademia Karate Tradycyjnego Opole nie dotowano upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu 
 

 

TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM 

Koło Gminne Dobrzeń Wielki 
Koło Miejscowe Dobrzeń Wielki 
Koło Miejscowe Dobrzeń Mały 
Koło Miejscowe Czarnowąsy 
Koło Miejscowe Chróścice 
Koło Miejscowe Kup 

 

 

Nie dotowano 

 

- rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań  
sprzyjających rozwojowi społeczno-kulturalnemu społeczności 
lokalnych 

- ochrona języka oraz dóbr kultury i tradycji mniejszości narodowej 

bezpłatne udostępnianie sal 

 
Towarzystwo Dobroczynne Niemców na 
Śląsku Opolskim – Oddział Gminny 
 

 

Nie dotowano 
 

 
- łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci,                  
  osób starszych, schorowanych, samotnych                                               
- wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez wsparcie 
finansowe 

 

bezpłatne udostępnianie sal 

 



16 Współpraca międzynarodowa 

Gmina współpracuje z partnerami zagranicznymi: Gminą Heuchelheim (Niemcy)  

oraz Miastem Wil (Szwajcaria).  

W związku z obostrzeniami oraz niejasną sytuacją związaną z pandemią COVID-19, 

podjęto decyzję dotyczącą rezygnacji z zaplanowanych na 2021 r. spotkań w ramach 

partnerstw. Obie strony partnerstwa pozostają jednak w ciągłym kontakcie. 

17 Uchwały Rady Gminy podjęte w 2021 r. 

Rada Gminy Dobrzeń Wielki, zwana dalej Radą Gminy, liczy 15 radnych.  

W 2021 r. odbyło się 13 sesji Rady Gminy, podczas których podjęto 102 uchwały.  

 

Liczbę uchwał podjętych w określonych sprawach przedstawia tabela: 

L.p. Zakres spraw objętych uchwałą 
Liczba  

podjętych uchwał 

1.  Oświata (szkoły, przedszkola, żłobki, nauczyciele) 4 

2. Budżet Gminy (uchwalenie, zmiany, sprawozdania z wykonania) 15 

3. Długoletnia prognoza finansowa (uchwalenie, zmiany) 14 

4. Gospodarowania mieniem Gminy  6 

5. Dotacje i pożyczki (udzielone przez Gminę) 9 

6. Podatki i opłaty lokalne 11 

7. Strategie i programy 4 

8. Skargi i petycje 2 

9. Statuty i regulaminy 3 

10. Zagospodarowanie przestrzenne 8 

11. Ochrona środowiska 5 

12. Nazwy ulic i placów 3 

13. Wybory powszechne 0 

14. Porozumienia międzygminne 8 

15.  Pomoc społeczna 0 

16. Inne  10 

 Razem  102 

 

Zbiór uchwał Rady Gminy jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu 

Gminy w Dobrzeniu Wielkim na stronie www.bip.dobrzenwielki.pl w menu:  

„Baza aktów własnych” (link do strony: https://prawomiejscowe.pl/GminaDobrzenWielki 

/tabBrowser/bags//850/Zbi%C3%B3r-uchwa%C5%82-Rady-Gminy-w-Dobrzeniu-

Wielkim). 

 

http://www.bip.dobrzenwielki.pl/
https://prawomiejscowe.pl/GminaDobrzenWielki/tabBrowser/bags/850/Zbi%C3%B3r-uchwa%C5%82-Rady-Gminy-w-Dobrzeniu-Wielkim
https://prawomiejscowe.pl/GminaDobrzenWielki/tabBrowser/bags/850/Zbi%C3%B3r-uchwa%C5%82-Rady-Gminy-w-Dobrzeniu-Wielkim
https://prawomiejscowe.pl/GminaDobrzenWielki/tabBrowser/bags/850/Zbi%C3%B3r-uchwa%C5%82-Rady-Gminy-w-Dobrzeniu-Wielkim
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18 Bezpieczeństwo i porządek publiczny 

Analiza stanu bezpieczeństwa w roku 2021 na terenie działania Komisariatu Policji 

w Dobrzeniu Wielkim (Informacja na podstawie danych uzyskanych z Komisariatu 

Policji w Dobrzeniu Wielkim) 

 

Teren działania Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielki obejmuje 4 gminy: Dobrzeń Wielki 

Popielów, Łubiany, Murów gdzie łącznie zamieszkuje około 33.000 osób i jest to  

48 miejscowości. 

Jak wynika z analizy bezpieczeństwa za rok 2021, na terenie gminy Dobrzeń Wielki 

doszło do 20 zdarzeń o charakterze kryminalnym: 

 

• 10 kradzieży (wartość strat powyżej 500zł) 

• 2   kradzieży rowerów 

• 6   kradzieży z włamaniem 

• 2   uszkodzeń mienia (wartość strat powyżej 500zł) 

  

Nie odnotowano przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. 

 

W kwestii bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym odnotowano łącznie 111 zdarzeń,  

z czego 98 zakwalifikowanych jako kolizje, oraz 13 wypadków komunikacyjnych. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r na terenie gminy Dobrzeń Wielki 

zatrzymano 27 nietrzeźwych kierujących 

 

W 2021r funkcjonariusze KP Dobrzeń Wielki ujawnili na terenie gminy Dobrzeń Wielki 

426 wykroczeń, w tym 82 zaliczane do wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie: 

• 19 z art. 51 kodeksu wykroczeń (zakłócanie porządku publicznego i spoczynku       

nocnego), 

• 30 z art. 119 kodeksu wykroczeń (kradzież i przywłaszczenie cudzej rzeczy), 

• 2 z art. 124 kodeksu wykroczeń (umyślne zniszczenie cudzej rzeczy, uczynienie jej 

nieprzydatną do użytku), 

• 26 z art. 141 kodeksu wykroczeń (umieszczanie w miejscu publicznym 

nieprzyzwoitych ogłoszeń i napisów), 

• 4 z art. 145 kodeksu wykroczeń (zaśmiecanie miejsc publicznych). 

 

W ubiegłym roku policjanci tutejszej jednostki przeprowadzili na terenie gminy Dobrzeń 

Wielki 951 interwencji, w tym 96 interwencji domowych oraz 855 interwencji w miejscach 

publicznych. 

      

 

         WÓJT 

 

              Piotr Szlapa 


