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UCHWAŁA NR  LII /      /2022 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Dobrzeń Wielki dla potrzeb 
zwrotu kosztów przewozu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawkę za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów przewozu 
dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców w wysokości: 

1) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 w wysokości – 0,5214 zł; 

2) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 w wysokości – 0,8358 zł. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLVII/351/2022 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 czerwca 2022 r. 
w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa na rok szkolny 2022/2023. 

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

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

 

   

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki 
 
 

mgr Piotr Szlapa 
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Uzasadnienie 

W art. 39a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe został określony nowy wzór obliczania 
zwrotu kosztów rodzicom jednorazowego przewozu, w którym jednym z czynników branych pod uwagę do 
wyliczenia jest stawka za 1 km przebiegu pojazdu. 

Zgodnie z art. 39a ust. 3 ww. ustawy, stawkę za 1 km przebiegu pojazdu w danej gminie określa Rada 
Gminy w drodze uchwały. 

Przyjęto stawki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz 
sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli 
i motorowerów niebędących własnością pracodawcy z dnia 25 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 271). 

Mając powyższe na uwadze, zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu 
pojazdu w Gminie Dobrzeń Wielki. 
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UCHWAŁA NR LII/          /2022 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późń. zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (t.j. z Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 z późn. zm.), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Określa się roczne wysokości stawek podatku od nieruchomości: 

1)  od gruntów: 

a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków, od 1 m² powierzchni  1,07 zł, 

b)  pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior 
i zbiorników sztucznych, od 1 ha powierzchni 5,77 zł, 

c)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni  0,44 zł, 

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 
2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późń. zm.), i położonych na terenach, dla których 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje 
zabudowy, jeżeli do dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, 
a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, od 1 m2 powierzchni 
3,79 zł. 

2)  od budynków lub ich części: 

a)  mieszkalnych, od 1 m² powierzchni użytkowej 0,96 zł, 

b)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1 m²  powierzchni użytkowej 25,74 zł, 

c)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym, od 1 m² powierzchni użytkowej  13,43 zł, 

d)  związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, od 1 m² powierzchni użytkowej 5,83 zł, 

e)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni użytkowej  5,14 zł, 

3)  od budowli  lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: 

a) służących bezpośrednio do produkcji i uzdatniania wody, doprowadzania wody, odprowadzania 
i oczyszczania ścieków oraz rurociągów i przewodów służących do odprowadzania wody 
i odprowadzania ścieków - 0,5% od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3 - 
7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
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b) od pozostałych - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 2. Z dniem 31 grudnia 2022 r. traci moc uchwała XXXVI/265/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 
25 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

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

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

 

   

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki 
 
 

mgr Piotr Szlapa 
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z dnia  17 listopada 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR LII/          /2022 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 z późn. zm.), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych w następujących 
wysokościach: 

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton : 

a)  powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 717 zł, 

b)  powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie -         1201 zł, 

c)  powyżej 9 ton i poniżej 12 ton  -         1449 zł. 

2) od samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton: 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita (w tonach) Stawka podatku w złotych 

nie mniej niż mniej niż 
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne 

inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
Dwie osie 

12 13 952 1448 
13 14 1031 1569 
14 15 1100 1689 
15   1188 1810 

Trzy osie 
12 17 1030 1793 
17 19 1153 2004 
19 21 1276 2216 
21 23  1397 2430 
23 25 1519 2642 
25   1641 2855 

Cztery osie i więcej 
12 25 1064 1660 
25 27 1080 1685 
27 29  1685 2626 
29 31  2677 3102 
31  2994 3474 

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton  -  1830 zł. 
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4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów (w tonach) Stawka podatku w złotych 

nie mniej niż mniej niż 
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne 

inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
Dwie osie 

12 18 1112 1405 
18 25 1595 1993 
25 31 2093 2607 
31  2489 2988 

Trzy osie i więcej 
12 40 1933 2622 
40  2988 3719 

5) od przyczepy, naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 
7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez 
płatnika podatku rolnego   -   453 zł. 

6) od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą 
lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez 
płatnika podatku rolnego: 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów (w tonach) Stawka podatku w złotych 

nie mniej niż mniej niż 
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne 

inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
Jedna oś 

12 18 523 663 
18 25 750 946 
25  878 1103 

Dwie osie 
12 28 707 878 
28 33 1103           1385 
33 38 1194 1779 
38                              1573 2336 

Trzy osie i więcej 
12 38 962           1329 
38                              1329 1768 

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

a) mniejszej niż 22 miejsca   -   1035 zł,  

b) równej lub większej niż 22 miejsca   -   1682 zł. 

§ 3. Z dniem 31 grudnia 2022 r. traci moc uchwała XXXVI/266/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 
25 listopada 2021 r. sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

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

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

 

   

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki 
 
 

mgr Piotr Szlapa 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: C64A8C3F-BE4B-423D-B75D-1CDBA50E9A8B. Projekt Strona 3



 
Uzasadnienie 

Stawki podatku od środków transportowych na rok 2023 ustalono zgodnie z art.10 ust. 1-2 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.), uwzględniając 
równocześnie ograniczenia zawarte w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie 
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. z 2022 r. poz. 731), a także 
w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 roku w sprawie minimalnych stawek podatku 
od środków transportowych obowiązujących w 2023 roku (M.P. z 2022 r. poz. 1001). Stawki zaproponowane 
w projekcie uchwały zakładają wzrost dochodów podatkowych w podatku od środków transportowych o 11,8% 
w stosunku do roku 2022. Przyjęcie powyższego wskaźnika spowoduje w 2022 roku wzrost potencjalnych 
dochodów w Gminie Dobrzeń Wielki w podatku od środków transportowych o kwotę ok. 9 000,00 zł. 
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UCHWAŁA NR LII/         /2022 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2022 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2022 r., 
poz. 559 z późń. zm.) art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 
2022 r., poz. 1634 z późń. zm.) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXXVIII/282/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2022 wprowadza się zmiany po stronie dochodów 
i wydatków według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/282/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 grudnia 
2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2022 zawierający wykaz zadań 
inwestycyjnych gminy, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 niniejszej uchwały. 

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

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

 

   

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki 
 
 

mgr Piotr Szlapa 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/         /2022 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

Dochody bieżące 
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia 
853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 251 827,00 

  Pozostała działalność 0,00 251 827,00 
 

85395 
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 

finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań 
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 

0,00 251 827,00 

Razem 0,00 251 827,00 
      
      

Dochody majątkowe 
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia 
852   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 548 000,00 760 000,00 

  Pozostała działalność 548 000,00 760 000,00 
 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z 
przeciwdziałaniem COVID-19 

0,00 760 000,00 

 

85295 

6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację 
zadań inwestycyjnych 

548 000,00 0,00 

Razem 548 000,00 760 000,00 
      
      

Wydatki bieżące 
Dział Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia 
853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 251 827,00 

 85395 Pozostała działalność 0,00 251 827,00 
   Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 0,00 4 937,00 
   wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 2 105,00 
   wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 2 832,00 
   Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 246 890,00 

Razem 0,00 251 827,00 
      
      

Wydatki majątkowe 
Dział Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia 
852   Pomoc społeczna 0,00 212 000,00 

 85295 Pozostała działalność 0,00 212 000,00 
   Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 212 000,00 

Razem 0,00 212 000,00 
      

Dochody/Wydatki bieżące 
85395 Zmniejszenie planu dochodów i wydatków bieżących przeznaczonych na wypłatę dodatku 

węglowego oraz dodatku do innych źródeł ciepła - wniosek Kierownika GOPS w związku ze 
zmniejszoną ilością składanych wniosków o wypłatę w/w dodatków przez gosposdartwa domowe. 

      
Dochody/Wydatki bieżące 
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85295 Zmniejszenie planu dochodów i wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadania 
"Przebudowa budynku mieszkalno-gospodarczego na Centrum Opiekuńczo Mieszkalne wraz ze 
zmianą sposobu użytkowania w miejscowości Chróścice przy ul. Św. Jana 12" w związku ze 
zmniejszeniem zakresu realizacji inwestycji w roku 2022. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/         /2022 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2022 r. 
Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 
600  Transport i łączność 4 622 260,00 

 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 416 260,00 

  Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odcinku Kup - Brynica w zakresie 
budowy ścieżki pieszo - rowerowej - wykonanie dokumentacji projektowej 40 000,00 

  
Udzielenie dotacji celowej dla Wójewództwa Opolskiego z przeznaczeniem na 
przebudowę nawierzchni drogi wojewódzkiej na 454 na odcinku od 
skrzyżowania drogi wojweódzkiej nr 457 do wiaduktu kolejowego 
zlokalizowanego w rejonie liceum ogólnokształcącego w Dobrzeniu Wielkim 300 000,00 

  
Udzielenie dotacji celowej dla Wójewództwa Opolskiego z przeznaczeniem na 
budowę sygnalizacji przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 - 
ul. Namysłowskiej w obrębie Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim 76 260,00 

 60016 Drogi publiczne gminne 3 482 000,00 

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

1 460 000,00 

  Przebudowa ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwaśnej w miejscowości Chróścice - 
etap 2 1 909 000,00 

  Wykonanie projektu rozbudowy drogi ul. Sienkiewicza w Dobrzeniu Wielkim 113 000,00 
 60017 Drogi wewnętrzne 706 000,00 
  Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Chróścice 706 000,00 
 60095 Pozostała działalność 18 000,00 
  Zakup i montaż wiaty przystankowej w Dobrzeniu Małym ul. Opolska (centrum) 18 000,00 

630  Turystyka 9 784,00 
 63095 Pozostała działalność 9 784,00 

  Opracowanie dokumentacji projektowej budowy pomostu cumowniczego dla 
kajaków w Dobrzeniu Wielkim  9 784,00 

700  Gospodarka mieszkaniowa 261 000,00 
 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 261 000,00 
  Zakup nieruchomości gruntowych na cele inwestycyjne 261 000,00 

750  Administracja publiczna 5 965 249,00 
 75023 Urzędy gmin 5 965 249,00 
  Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim 5 872 883,00 

  Zakup sprzętu informatycznego dla Urzędu Gminy w ramach projektu "Cyfrowa 
Gmina" 45 995,00 

  Wykonanie projektu budowy zagospodarowania terenu wokół Urzędu Gminy 46 371,00 
801  Oświata i wychowanie 572 000,00 

 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 572 000,00 

  
Budowa gminnej stołówki szkolnej i jadłodajni przy ul. Reymonta w Dobrzeniu 
Wielkim wraz z wykonaniem pełnobranżowego projektu budowalnego i 
technicznego  

572 000,00 

851  Ochrona zdrowia 25 000,00 
 85111 Szpitale ogólne 25 000,00 

  Udzielenie dotacji dla Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Kup z 
przeznaczeniem na przebudowę pomieszczeń na aptekę szpitalną 25 000,00 

852  Pomoc społeczna 2 101 000,00 
 85295 Pozostała działalność 2 101 000,00 

  
Przebudowa budynku mieszkalno-gospodarczego na Centrum Opiekuńczo 
Mieszkalne wraz ze zmianą sposobu użytkowania w miejscowości Chróścice 
przy ul. Św. Jana 12 

1 951 000,00 
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  Przebudowa pomieszczeń na utworzenie placówki Klubu Senior+ w ramach 
realizacji programu wieloletniego  "Senior+" 150 000,00 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 456 100,00 
 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 241 000,00 
  Wykup sieci wodociągowo - kanalizacyjnej 198 000,00 
  Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chróścice i Dobrzeń Wielki 19 000,00 

  Przebudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej ul. Namysłowska Dobrzeń 
Wielki 24 000,00 

 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 180 000,00 
  Rozbudowa oświetlenia ulicznengo na terenie gminy 180 000,00 
 90095 Pozostała działalność 35 100,00 

  Zakup altany wraz z montażem i przygotowaniem terenu pod altanę, budowa 
grilla na terenie sołtysówki w Chróścicach przy ul. Damrota 26 22 600,00 

  Dostawa i montaż altany - plac zabaw Dobrzeń Mały  12 500,00 
921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 394 355,00 

 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 394 355,00 

 Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejsc. Dobrzeń Mały 
ul. Opolska 87 - inwestycja kontynuowana 229 500,00 

 Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Dobrzeniu Małym 110 000,00 
Wykonanie projektu budowy zagospodarowania terenu wokół Gminnego 
Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim  

47 355,00  

 
Wykonanie dokumentacji projektowej ogrodu zimowego przy budynku świetlicy 
wiejskiej w Dobrzeniu Małym. 7 500,00 

926  Kultura fizyczna 34 000,00 
 92601 Obiekty sportowe 25 000,00 

  Dostawa i montaż kontera morskiego na boisko sportowe w Dobrzeniu Wielkim 
przy ul. Sportowej 25 000,00 

  
Wykonanie pełnobranżowego projektu termomodernizacji wraz z przebudową i 
rozbudową o zewnętrzną  klatkę schodową budynku szatni na boisku sportowym 
w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Sportowej 1 

9 000,00 

Razem 14 440 748,00 
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Projekt 
 
z dnia  17 listopada 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR LII/       /2022 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Murów 
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022r. 559 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia16 grudnia 2010r. o publicznym 
transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1343) uchwala się  co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie z Gminą Murów porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego 
transportu zbiorowego. 

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Dobrzeń Wielki  do zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 1. 

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

§ 4. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

 

   

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki 
 
 

mgr Piotr Szlapa 
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Uzasadnienie 

                 Wójt Gminy Murów  zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia 
międzygminnego  w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wynikającego z ustawy z  dnia               
16 grudzień 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2022r. poz.1343) w gminnych 
przewozach pasażerskich wykonywanych na linii komunikacyjnej  Kup – Murów.    
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Projekt 
 
z dnia  17 listopada 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR LII/     /2022 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r.” 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19, art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), Rada 
Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Roczny program współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2023 r.”, w brzmieniu stanowiącym  
Załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki 
 
 

mgr Piotr Szlapa 
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Załącznik do uchwały Nr LII/     /2022 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

Roczny program współpracy 

Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2023 r. 

Rozdział 1. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Podstawą „Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 
2023 r.”, zwanego dalej „Programem”, jest art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.). 

§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o: 

1) „ustawie” – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), 

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

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

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

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

6) „dotacji” – rozumie się przez to dotacje w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), 

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

Rozdział 2. 
CELE GŁÓWNE I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 

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

§ 4. Celami szczegółowymi programu są: 

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

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

3) wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych, 

4) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów lokalnych, 

5) upowszechnianie praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 

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

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

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

10) integracja organizacji realizujących zadania publiczne, 

11) wzmacnianie potencjału organizacji oraz rozwój wolontariatu, 

12) rozwój i promocja obszarów wiejskich, 

13) wspomaganie osób wykluczonych społecznie, 

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

Rozdział 3. 
ZASADY WSPÓŁPRACY 

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 4. 
ZAKRES PRZEDMIOTOWY 

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

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

1) wspólne określanie potrzeb społecznych, sposobów ich zaspokajania, 

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

3) tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych, 

4) wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działań. 

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

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

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

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

4) pracownicy Urzędu Gminy w zakresie merytorycznym. 

§ 8. Podmiotami programu współpracy są: 

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

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

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

Rozdział 5. 
FORMY  WSPÓŁPRACY 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 6. 
PRIORYTETOWE  ZADANIA  PUBLICZNE 

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

2. Priorytetowe zadania programu w 2023 r. obejmują: 

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

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

b) rehabilitację leczniczą i społeczną, 

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

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

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

f) pomoc skierowaną do osób starszych, schorowanych w zakresie dobrego funkcjonowania w życiu 
codziennym, 
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g) wspieranie rodziny jako podstawowej komórki społecznej; 

2) naukę, edukację, oświatę i wychowanie: 

a) rozwój opieki żłobkowej i przedszkolnej, 

b) organizację zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, 

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

d) rozwój szkolnictwa zawodowego, 

e) promowanie i wspieranie działań zwiększających edukację obywatelską; 

3) ochronę i promocję zdrowia: 

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

b) realizację zadań wynikających z Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2023 r.; 

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

a) organizowanie imprez kulturalnych, 

b) upowszechnianie i popularyzacja lokalnej twórczości oraz walorów gminy, 

c) wspieranie działań promujących gminę, 

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

5) działalność w zakresie ochrony wielokulturowości: 

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

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

6) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 

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

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

c) wspieranie imprez sportowo-rekreacyjnych; 

7) działania na rzecz osób niepełnosprawnych: 

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

8) inicjatywy w obszarze rozwoju i odnowy wsi: 

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

b) budowanie społeczeństwa informacyjnego, 

c) wspieranie działań w zakresie cyfryzacji usług publicznych, 

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

9) promocję i organizację wolontariatu 

10) aktywizację społeczną seniorów: 

a) wspieranie działalności i aktywności seniorów, 

b) poprawę jakości życia oraz integrację środowiska seniorów. 

§ 11. Na wniosek podmiotu Programu, Rada Gminy może rozszerzyć listę zadań realizowanych w 2023 r. 
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Rozdział 7. 
OKRES REALIZACJI PROGRAMU 

§ 12. Gmina Dobrzeń Wielki realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami na podstawie 
Rocznego programu współpracy i działania te obejmują rok kalendarzowy 2023. 

Rozdział 8. 
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU 

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

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

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

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

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

1) opiniowanie wniosków o dotacje ze źródeł  zewnętrznych, 

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

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

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

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

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

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

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

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

1) remonty budynków, 

2) zadania i zakupy inwestycyjne, 

3) zakupy gruntów, 

4) działalność gospodarczą, 

5) pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów, 

6) działalność polityczną. 

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

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

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

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

§ 18. Na realizację programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 planuje się przeznaczyć środki finansowe 
w wysokości 450 000,00 zł (w tym: 75 000,00 zł – Pielęgnacja osób starszych, chorych i niepełnosprawnych 
w domu; 25 000,00 zł – Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza; 350 000,00 zł – sport, 
w tym organizacje pożytku publicznego – 15.000,00 zł).  

Rozdział 10. 
SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 12. 
TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO 

OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT 

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

2. Do członków komisji konkursowych, biorących udział w opiniowaniu ofert, stosuje się przepisy ustawy 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), dotyczące wyłączenia pracownika. 

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

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

5. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji. 

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

7. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co 
najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego. 

8. Rozstrzygnięcie Komisji nie jest wiążące dla Wójta Gminy Dobrzeń Wielki. 
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9. Za uczestnictwo w pracach Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu kosztów 
podróży. 

Rozdział 13. 
UWAGI  KOŃCOWE 

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

§ 23. W Biuletynie Informacji Publicznej dostępna jest baza danych organizacji i podmiotów działających 
w sferze zadań pożytku publicznego oraz stowarzyszeń działających na terenie Gminy Dobrzeń Wielki. 
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Projekt 
 
z dnia  17 listopada 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR LII/     /2022 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1634 z późń. zm.), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/283/2021Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 grudnia 
2021 r. pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/283/2021Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 grudnia 
2021 r. zawierający wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki 
 
 

mgr Piotr Szlapa 
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Wyszczególnienie
dochody z tytułu

udziału we
wpływach z

podatku
dochodowego od
osób fizycznych

dochody z tytułu
udziału we
wpływach z

podatku
dochodowego od
osób prawnych

z podatku od
nieruchomości

z tytułu dotacji oraz
środków

przeznaczonych na
inwestycje

z tego:

z tego: w tym:

w tym:

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

2022 59 412 251,70 54 127 435,70 8 341 915,00 501 539,00 17 350 763,00 16 158 365,70 11 774 853,00 5 200 000,00 5 284 816,00 238 050,00 5 039 543,00

2023 44 989 000,00 41 100 000,00 8 660 000,00 520 000,00 17 800 000,00 2 690 000,00 11 430 000,00 5 560 000,00 3 889 000,00 57 000,00 3 825 000,00

2024 41 957 000,00 41 900 000,00 8 960 000,00 538 000,00 18 300 000,00 2 770 000,00 11 332 000,00 5 800 000,00 57 000,00 50 000,00 0,00

2025 42 857 000,00 42 800 000,00 9 180 000,00 550 000,00 18 600 000,00 2 850 000,00 11 620 000,00 6 090 000,00 57 000,00 50 000,00 0,00
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Wyszczególnienie

Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.2 2.2 2.2.1

z tego:

w tym:

w tym: w tym:

w tym:

2.1.3.3

w tym:

2.2.1.1

2022 71 638 031,61 57 197 283,61 21 851 536,43 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 14 440 748,00 14 440 748,000,00 401 260,00

2023 48 029 000,00 36 900 000,00 21 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 129 000,00 11 129 000,000,00 0,00

2024 41 957 000,00 40 900 000,00 21 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 057 000,00 1 057 000,000,00 0,00

2025 42 857 000,00 41 700 000,00 21 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 157 000,00 1 157 000,000,00 0,00
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Wyszczególnienie

Lp 3 3.1 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1

z tego:

w tym:w tym: w tym:

w tym:

2022 -12 225 779,91 0,00 12 366 111,71 0,00 0,00 12 074 813,71 11 934 481,91 0,00 0,00

2023 -3 040 000,00 0,00 3 040 000,00 0,00 0,00 3 040 000,00 3 040 000,00 0,00 0,00

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

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Wyszczególnienie

Lp 4.4 4.4.1 4.5 4.5.1 5 5.1 5.1.1

z tego:

w tym:

z tego:

5.1.1.1 5.1.1.2

w tym: w tym:

z tego:

2022 291 298,00 291 298,00 0,00 0,00 140 331,80 140 331,80 0,00 0,00 0,00

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

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

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Wyszczególnienie

Lp 5.1.1.3 5.1.1.3.1 5.1.1.3.2 5.1.1.3.3 5.2 6 6.1 7.1

Rozchody budżetu, z tego:

7.2

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

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

z tego:

w tym:

5.1.1.4

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 069 847,91 9 296 263,800,00

2023 x x x x 0,00 0,00 0,00 4 200 000,00 7 240 000,000,00

2024 x x x x 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,000,00

2025 x x x x 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 1 100 000,000,00
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Wyszczególnienie

Lp 8.1 8.2 8.3 8.3.1 8.4 8.4.1

Wskaźnik spłaty zobowiązań

2022 0,38% -8,08% 14,73% 17,86% TAK TAK-7,45%

2023 0,00% 10,93% 10,46% 13,59% TAK TAK11,08%

2024 0,00% 2,56% 8,67% 11,79% TAK TAK2,68%

2025 0,00% 2,75% 6,01% 9,13% TAK TAKx

Strona 6 z 9

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 640CD5F5-A08C-4D96-8FE8-BBEC44D1BE35. Projekt Strona 6



Wyszczególnienie

Lp 9.1 9.1.1

środki określone w
art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

9.1.1.1

Dochody
majątkowe na

programy, projekty
lub zadania

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

3 ustawy

9.2

Dochody
majątkowe  na

programy, projekty
lub zadania

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

ustawy

9.2.1

środki określone w
art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

9.2.1.1 9.3 9.3.1

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

w tym:w tym:

w tym: w tym: w tym:

9.3.1.1

finansowane
środkami

określonymi w art.
5 ust. 1 pkt 2

ustawy

w tym:

2022 129 709,00 129 709,00 129 709,00 4 053 319,00 4 053 319,00 4 053 319,00 337 561,62 129 709,00 129 709,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234 517,28 0,00 0,00

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

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Wyszczególnienie

Lp

Wydatki majątkowe
na programy,
projekty lub

zadania
finansowane z

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

3 ustawy

9.4

Wydatki majątkowe
na programy,
projekty lub

zadania
finansowane z

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

ustawy

9.4.1

finansowane
środkami

określonymi w art.
5 ust. 1 pkt 2

ustawy

9.4.1.1

Wydatki objęte
limitem, o którym
mowa w art. 226

ust. 3 pkt 4 ustawy

10.1 10.1.1

majątkowe

10.1.2

Wydatki bieżące na
pokrycie ujemnego

wyniku
finansowego

samodzielnego
publicznego

zakładu opieki
zdrowotnej

10.2

Wydatki na spłatę
zobowiązań

przejmowanych w
związku z

likwidacją lub
przekształceniem
samodzielnego

publicznego
zakładu opieki

zdrowotnej

10.3

z tego:w tym:

10.4 10.5

Kwota zobowiązań
wynikających z
przejęcia przez

jednostkę
samorządu

terytorialnego
zobowiązań po
likwidowanych i

przekształcanych
samorządowych

osobach prawnych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

w tym:

bieżące

2022 7 102 000,00 7 102 000,00 3 627 934,00 10 262 122,47 584 763,14 9 677 359,33 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 8 856 700,11 336 037,28 8 520 662,83 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 12 460,00 2 460,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Wyszczególnienie

Lp 10.6 10.7 10.7.1 10.7.2 10.7.2.1 10.7.2.1.1 10.7.3 10.8

Wcześniejsza
spłata zobowiązań,
wyłączona z limitu
spłaty zobowiązań,

dokonywana w
formie wydatków

budżetowych

10.9

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

w tym:

w tym:

w tym:

10.10 10.11

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

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

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

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
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kwoty w zł

L.p. Nazwa i cel
Jednostka

odpowiedzialna lub
koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady
finansowe

Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025
Limit

zobowiązań

Od Do

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 20 261 129,98 10 262 122,47 8 856 700,11 12 460,00 12 000,00 19 143 282,58

1.a - wydatki bieżące 1 134 907,82 584 763,14 336 037,28 2 460,00 0,00 923 260,42

1.b - wydatki majątkowe 19 126 222,16 9 677 359,33 8 520 662,83 10 000,00 12 000,00 18 220 022,16

1.1
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z
tego:

8 465 078,90 7 439 561,62 234 517,28 0,00 0,00 7 674 078,90

1.1.1 - wydatki bieżące 572 078,90 337 561,62 234 517,28 0,00 0,00 572 078,90

1.1.1.1
Przedsięwzięcie 3/2022 - Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi – pilotaż – Publiczne Przedszkole w Chróścicach

Urząd Gminy 2022 2023 29 078,90 27 561,62 1 517,28 0,00 0,00 29 078,90

1.1.1.2
Przedsięwzięcie 9/2022 - Remont i wyposażenie lokali komunalnych z
przeznaczeniem dla migrantów wojennych z Ukrainy

Urząd Gminy 2022 2023 543 000,00 310 000,00 233 000,00 0,00 0,00 543 000,00

1.1.2 - wydatki majątkowe 7 893 000,00 7 102 000,00 0,00 0,00 0,00 7 102 000,00

1.1.2.1
Przedsięwzięcie 4/2019 - Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy
wiejskiej w miejscowości Dobrzeń Mały ul. Opolska 87 RPO WO 2014-
2020

Urząd Gminy 2019 2022 713 000,00 222 000,00 0,00 0,00 0,00 222 000,00

1.1.2.2

Przedsięwzięcie 6/2020 - Przebudowa ścieżki pieszo – rowerowej wraz
z budową oświetlenia i parkingu Bike & Ride wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 454 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki (zaprojektuj i
wybuduj)

Urząd Gminy 2020 2022 1 459 000,00 1 459 000,00 0,00 0,00 0,00 1 459 000,00

1.1.2.3
Przedsięwzięcie 2/2021 - Modernizacja energetyczna budunku Urzędu
Gminy w Dobrzeniu Wielkim

Urząd Gminy 2021 2022 5 681 000,00 5 381 000,00 0,00 0,00 0,00 5 381 000,00

1.1.2.4
Przedsięwzięcie 7/2021 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na
odcinku Kup - Bryncia w zakresie budowy ścieżki rowerowej

Urząd Gminy 2021 2022 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 11 796 051,08 2 822 560,85 8 622 182,83 12 460,00 12 000,00 11 469 203,68

1.3.1 - wydatki bieżące 562 828,92 247 201,52 101 520,00 2 460,00 0,00 351 181,52

1.3.1.1
Przedsięwzięcie 3/2018 - Konserwacja i serwis techniczny instalacji
systemu alarmowgo budynku Urzędu Gminy

Urząd Gminy 2018 2022 2 755,20 344,40 0,00 0,00 0,00 344,40

1.3.1.2
Przedsięwziecie 5/2018 - Kompleksowa obsługa serwisowa
wielofunkcyjnego urządzenia biurowego

Urząd Gminy 2018 2022 5 785,92 964,32 0,00 0,00 0,00 964,32

1.3.1.3
Przedsięwzięcie 14/2018 - Aktualizacja oprogramowania ewidencji
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w
ramach karty stałego kilenta

Urząd Gminy 2018 2022 1 082,40 270,60 0,00 0,00 0,00 270,60

1.3.1.4
Przedsięwzięcie 2/2020 - Kompleksowa obsługa sewrisowa
wielofunkcyjnego urządzenia biurowego parter UG

Urząd Gminy 2020 2023 10 428,00 3 476,00 1 738,00 0,00 0,00 5 214,00

1.3.1.5
Przedsięwzięcie 3/2020 - Usługa monitorowania loklanego systemu
alarmowego w budynku Urzędu Gminy

Urząd Gminy 2020 2022 3 542,40 1 033,20 0,00 0,00 0,00 1 033,20
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L.p. Nazwa i cel
Jednostka

odpowiedzialna lub
koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady
finansowe

Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025
Limit

zobowiązań

Od Do

1.3.1.6
Przedsięwzięcie 4/2021 - Sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Chróścice-3

Urząd Gminy 2021 2022 16 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00

1.3.1.7
Przedsięwzięcie 5/2021 - Sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chróścice

Urząd Gminy 2021 2022 10 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

1.3.1.8
Przedsięwzięcie 6/2021 - Sporządzenie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Dobrzeń Wielki - 4

Urząd Gminy 2021 2022 8 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

1.3.1.9
Przedsięwzięcie 8/2021 - Sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Dobrzeń Wielki I

Urząd Gminy 2021 2023 75 000,00 37 500,00 37 500,00 0,00 0,00 75 000,00

1.3.1.10
Przedsięwzięcie 9/2021 - Zakup sprzętu informatycznego w ramach
projektu "Laboratoria przyszłości"

Urząd Gminy 2021 2023 289 800,00 115 920,00 0,00 0,00 0,00 115 920,00

1.3.1.11
Przedsięwzięcie 10/2021 - Sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Chóścice I

Urząd Gminy 2022 2023 82 000,00 41 000,00 41 000,00 0,00 0,00 82 000,00

1.3.1.12 Przedsięwzięcie 1/2022 - Zakup usług eGmina z modułem iMPA Urząd Gminy 2022 2024 7 380,00 2 460,00 2 460,00 2 460,00 0,00 7 380,00

1.3.1.13
Przedsięwzięcie 2/2022 - Opracowanie strategii rozwoju gminy
Dobrzeń Wielki 2022-2020

Urząd Gminy 2022 2023 35 055,00 21 033,00 14 022,00 0,00 0,00 35 055,00

1.3.1.14
Przedsięwzięcie 4/2022 - Sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Dobrzeń Mały i wsi
Chróścice

Urząd Gminy 2022 2023 16 000,00 11 200,00 4 800,00 0,00 0,00 16 000,00

1.3.2 - wydatki majątkowe 11 233 222,16 2 575 359,33 8 520 662,83 10 000,00 12 000,00 11 118 022,16

1.3.2.1
Przedsięwzięcie 4/2020 - Odpłatne przejęcie urządzeń wodociagowych
i/lub kanalizacyjnych

Urząd Gminy 2020 2025 252 200,00 100 000,00 15 000,00 10 000,00 12 000,00 137 000,00

1.3.2.2
Przedsięwzięcie 3/2021 - Wykonanie projektu rozbudowy drogi gminnej
ul. Sienkiewicza w miejscowości Dobrzeń Wielki

Urząd Gminy 2021 2022 91 635,00 91 635,00 0,00 0,00 0,00 91 635,00

1.3.2.3
Przedsięwzięcie 5/2022 - Przebudowa budynku mieszkalno-
gospodarczego na Centrum Opiekuńczo Mieszkalne wraz ze zmianą
sposobu użytkowania w miejscowości Chróścice przy ul. Św. Jana 12

Urząd Gminy 2022 2023 5 207 387,16 1 883 724,33 3 323 662,83 0,00 0,00 5 207 387,16

1.3.2.4
Przedsięwzięcie 6/2022 - Przebudowa i rozbudowa budynku szatni na
boisku LZS TOR w Dobrzeniu Wielkim

Urząd Gminy 2022 2023 58 000,00 0,00 58 000,00 0,00 0,00 58 000,00

1.3.2.5
Przedsięwzięcie 7/2022 - Przebudowa budynku szkoły podstawowej na
przedszkole w miejscowości Kup

Urząd Gminy 2022 2023 64 000,00 0,00 64 000,00 0,00 0,00 64 000,00

1.3.2.6
Przedsięwzięcie 8/2022 - Budowa gminnej stołówki szkolnej i jadłodajni
w Dobrzeniu Wielkim

Urząd Gminy 2022 2023 5 560 000,00 500 000,00 5 060 000,00 0,00 0,00 5 560 000,00
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Projekt 
 
z dnia  8 listopada 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR LII/    /2022 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie ul. Brynickiej we wsi Kup 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. 
Brynickiej we wsi Kup, zwanego dalej planem. 

2. Obszar objęty planem stanowi fragment obrębu ewidencyjnego Kup, w granicach określonych na 
załączniku. 

3. Zakres planu powinien być zgodny z wymogami art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki 
 
 

mgr Piotr Szlapa 
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Załącznik do uchwały Nr LII/    /2022 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 24 listopada 2022 r. 
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Uzasadnienie 

do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ul. Brynickiej we wsi Kup 

Realizując zadania przydzielone jednostkom samorządu terytorialnego w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2022 r. poz. 503 ze zm.), polegające na ustalaniu 
przeznaczenia terenów oraz sposobów ich zagospodarowania i zabudowy, przystępuje się do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Brynickiej we wsi Kup. 

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy dla obszaru objętego planem została przeprowadzona analiza zasadności 
przystąpienia do sporządzania planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium. 
Analiza wykazała, że na przedmiotowym obszarze obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego wsi Kup, uchwalony Uchwałą nr VI/69/99 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 8 kwietnia 
1999 r. Plan ten sporządzony został na podstawie nieobowiązującej obecnie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
o zagospodarowaniu przestrzennym, brak jest zatem możliwości jego częściowej zmiany. Wskazane jest 
natomiast sporządzenie nowego planu w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Przystąpienie do sporządzania planu ma na celu dostosowanie do kierunków przekształceń określonych 
w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzeń Wielki (2021) 
w zakresie obszarów zabudowy mieszkaniowej oraz zasięgu obszarów dolesień. Potrzeba aktualizacji 
wynika ze zmiany przepisów prawa dotyczących wymaganej odległości zabudowy od terenów lasów, 
a dokonanie korekty granicy obszarów dolesień umożliwi zabudowę wyznaczonych terenów 
mieszkaniowych. 

Przewidywane rozwiązania planistyczne nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzeń Wielki uchwalonego Uchwałą Nr XXXV.262.2021 Rady 
Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 października 2021 r. 

Z uwagi na powyższe okoliczności faktyczne i prawne, podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Brynickiej we wsi Kup, 
w granicach określonych na załączniku do uchwały jest uzasadnione. 
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Projekt 
 
z dnia  17 listopada 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR LII/   /2022 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie ul. Fryderyka Chopina we wsi Dobrzeń Mały 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. 
Fryderyka Chopina we wsi Dobrzeń Mały, zwanego dalej planem. 

2. Obszar objęty planem stanowi fragment obrębu ewidencyjnego Dobrzeń Mały, w granicach określonych 
na załączniku. 

3. Zakres planu powinien być zgodny z wymogami art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki 
 
 

mgr Piotr Szlapa 
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Projekt 
 
z dnia  17 listopada 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR LII/   /2022 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej (drogowej) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w zw. z § 3 ust. 3 pkt 4 uchwały Nr X/96/2011 Rady Gminy w Dobrzeniu 
Wielkim z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi 
własność Gminy Dobrzeń Wielki (Dz. Urz. Woj. Op. z 2011 r. Nr 125, poz. 1475; zm.: z 2011 r.  Nr 125, 
poz. 1476) oraz art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), w związku z art. 285 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne i nieograniczone w czasie ustanowienie służebności gruntowej 
(drogowej), polegającej na prawie przechodu i przejazdu, w miejscach istniejących zjazdów o nawierzchni 
bitumicznej z drogi wojewódzkiej nr 454, przez część nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzeń 
Wielki, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami działek 171/1, 159/1 z arkusza mapy 4 obręb 
Brzezie oraz działki nr 154/1 z arkusza mapy 6 obręb Kup, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę 
wieczystą nr OP1O/00165410/6, na rzecz każdoczesnego właściciela działek sąsiednich oznaczonych 
numerami 171/2 i 159/2 obręb Brzezie oraz działek 154/2 i 144/3 obręb Kup, ujawnionych w księgach 
wieczystych nr OP1O/00148826/0 i nr OP1O/00148825/3.  

2. Przebieg i granice służebności przejazdu i przechodu określają mapy oraz szkice polowe stanowiące 
załączniki nr 1 - 6 do niniejszej uchwały. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki 
 
 

mgr Piotr Szlapa 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/   /2022 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 24 listopada 2022 r. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/   /2022 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 24 listopada 2022 r. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/   /2022 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 24 listopada 2022 r. 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/   /2022 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 24 listopada 2022 r. 
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/   /2022 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 24 listopada 2022 r. 
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/ /2022 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 24 listopada 2022 r. 
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Uzasadnienie 

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na nieodpłatne i nieograniczone w czasie 
ustanowienie służebności gruntowej (drogowej) na rzecz każdoczesnego właściciela działek oznaczonych 
w ewidencji gruntów i budynków numerami 171/2 i 159/2 obręb Brzezie oraz działek 154/2 i 144/3 obręb 
Kup, ujawnionych w księgach wieczystych nr OP1O/00148826/0 i nr OP1O/00148825/3 stanowiących 
własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo 
Kup, polegającej na prawie przechodu i przejazdu w miejscach istniejących zjazdów o nawierzchni 
bitumicznej z drogi wojewódzkiej nr 454, przez część nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Dobrzeń Wielki, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami działek 171/1, 159/1 z arkusza 
mapy 4 obręb Brzezie oraz działki nr 154/1 z arkusza mapy 6 obręb Kup, dla których Sąd Rejonowy 
w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00165410/6. 

 Zgodnie z art. 285 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny nieruchomość można obciążyć 
na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na 
tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości 
obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności 
dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości 
obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej 
przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa). 

Służebność gruntowa jest prawem związanym z własnością nieruchomości, a nie z jej właścicielem, 
zatem przysługuje każdemu kolejnemu właścicielowi nieruchomości władnącej 

  Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej 
właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających 
zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich 
wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile 
ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po 
umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta 
sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą 
rady gminy, 

 Zgodnie z art. 14 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa mogą być nieodpłatnie obciążane na rzecz jednostek 
samorządu terytorialnego ograniczonymi prawami rzeczowymi. Nieruchomości stanowiące własność 
jednostek samorządu terytorialnego mogą być nieodpłatnie obciążane na rzecz Skarbu Państwa lub innych 
jednostek samorządu terytorialnego ograniczonymi prawami rzeczowymi. 

 W związku z tym, że obciążenie nieruchomości nie mieści się w zakresie kompetencji Wójta Gminy 
określonych w rozdziale 1 § 3 ust. 3 pkt 4 uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki nr X/96/2011 z dnia 
25 sierpnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2011 r. Nr 125, poz. 1475), zmienionej uchwałą Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki z dnia 06 października 2011 r. nr XI/110/2011 (Dz. Urz. Woj. Op. z 2011 r. Nr 125, 
poz. 1476) oraz w związku z zawarciem umowy notarialnej dotyczącej zamiany nieruchomości pomiędzy 
Gminą Dobrzeń Wielki a Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo Kup, Gmina Dobrzeń Wielki zobowiązała się do ustanowienia nieodpłatnej służebności 
gruntowej (drogowej), o której mowa wyżej podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
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