
Dobrzeń Wielki, 16 listopada 2022r. 

Or.RG.0003.11.2022 

 

        Pan 
        Arkadiusz KULAS 

Radny Gminy Dobrzeń Wielki 
 
 
 
Dot. interpelacji z dnia 9 listopada 2022r. w sprawie współpracy z Izbą Wytrzeźwień w Opolu 
  

Stosownie do art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  

z 2022r. poz. 559, z późn. zm.), w odpowiedzi na złożoną przez Pana interpelację z dnia  

9 listopada 2022r. (data wpływu do Urzędu Gminy: 14 listopada 2022r.), uprzejmie 

informuję: 

Jak Pan słusznie wskazał w treści interpelacji, w Gminnym Programie Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanym 

przez Radę Gminy corocznie w latach 2019 - 2022r. (dalej: Program) zapisana jest współpraca 

Gminy Dobrzeń Wielki z Izbą Wytrzeźwień działającą przy Miejskim Ośrodku  Pomocy 

Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu (ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 18). Zapisy te 

umieszczane były niezmiennie w  §2 ust. 3  każdego z tych Programów, gdzie podane są 

również podstawowe elementy tej współpracy. Natomiast zasady udzielania przez Gminę 

wsparcia finansowego na rzecz Izby Wytrzeźwień zostały ustalone w § 2 ust. 4 każdego  

z Programów. Zasady te pozostają identyczne od wielu lat - udzielenie wsparcia 

finansowego Izbie Wytrzeźwień, w tym w formie dotacji, następuje co do zasady na 

wniosek tej jednostki i wymaga zawarcia przez Wójta porozumienia z organem 

prowadzącym Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu i Izbę 

Wytrzeźwień, którym jest Miasto Opole. 

W latach 2019-2022 Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu, 

w którego strukturach działa Izba Wytrzeźwień, wystąpił dwukrotnie do Gminy Dobrzeń 

Wielki z wnioskiem o dofinansowanie zadań profilaktycznych wykonywanych na rzecz 

mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki, dowiezionych do Izby w stanie nietrzeźwości. Miało to 

miejsce w latach 2019 i 2020.  

W 2019r. Rada Gminy, po uchwaleniu Programu na rok 2019, co miało miejsce w dniu  

29 sierpnia 2019r, podjęła na tej samej sesji uchwałę o wyrażeniu zgody na zawarcie 

porozumienia z Miastem Opole oraz na przekazanie dotacji (treść uchwały Nr IX/68/2019 

przekazuję w załączeniu). Porozumienie zostało zawarte (podpisane przez Wójta) w dniu  

5 września 2019r., a kwota dotacji wyniosła 2 600 zł, co odpowiadało dofinansowaniu 



obsługi 20 mieszkańców Gminy, przywiezionych do Izby w stanie nietrzeźwości (130 zł od 

osoby – kwota ustalona przez Izbę). Treść porozumienia przekazuję w załączeniu – podpisany 

oryginał jest w aktach u Pani Skarbnik.   

Podpisanie porozumienia na rok 2019 dopiero we wrześniu było spowodowane tym, że Rada 

Gminy uchwaliła Program dopiero w dniu 29 sierpnia 2019r. (Uchwała nr IX/67/2019), co – 

jak Pan zapewne pamięta - było spowodowane przedłużającą się dyskusją radnych nad 

zapisami Programu dotyczącymi wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Dlatego też dotacja przyznana Izbie Wytrzeźwień była w 2019r. niższa.  

W latach poprzednich kwota dotacji wynosiła 3 900 zł (za obsługę 30 osób z Gminy Dobrzeń 

Wielki).  

W 2020r., pomimo wpływu wniosku o dofinansowanie - nie doszło ostatecznie do podpisania 

porozumienia dot. współpracy z Izbą Wytrzeźwień, bowiem w związku z wybuchem 

pandemii COVID-19 działalność Izby została zawieszona. 

 W latach 2021 i 2022 Izba Wytrzeźwień nie wystąpiła do Gminy Dobrzeń Wielki z wnioskiem 

o udzielenie dofinansowania do zadań profilaktycznych wykonywanych na rzecz 

mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki, dowiezionych do Izby w stanie nietrzeźwości,  

w związku z tym Gmina Dobrzeń Wielki nie przekazywała Miastu Opole dotacji na ten cel. 

 

         Wójt 

                Piotr Szlapa 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole oraz na udzielenie dotacji. 

2. Treść porozumienia zawartego z Miastem Opole w sprawie współpracy i przyznania dotacji 
dla MOPOBiU, w strukturach którego działa Izba Wytrzeźwień. 

 

 

 

Przygotowała K.Konecka 


