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UCHWAŁA NR LV/          /2023 
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży 
Pożarnej z terenu gminy Dobrzeń Wielki, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, 

szkoleniu lub ćwiczeniu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. 
poz. 40 z późń. zm.) w związku z art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach 
pożarnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2490) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje. 

§ 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej 
z terenu gminy Dobrzeń Wielki, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub 
ćwiczeniu, w wysokości: 

1) za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej – 20,00 zł, 

2) za każdą rozpoczętą godzinę udziału w szkoleniu lub ćwiczeniu – 12,00 zł. 

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

2. Traci moc uchwała Nr XLV/337/2022 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie 
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy 
Dobrzeń Wielki za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 

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

  

   

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki 
 
 

mgr Piotr Szlapa 
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Uzasadnienie 

1. Strażak ratownik OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub 
ćwiczeniu, otrzymuje, niezależnie od otrzymywanego wynagrodzenia, ekwiwalent pieniężny. 

2. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego ustala, nie rzadziej niż raz na 2 lata, właściwa rada gminy w drodze 
uchwały. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia 
miesięcznego brutto, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „MonitorPolski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, z późn. zm.) przed 
dniem ustalenia ekwiwalentu pieniężnego, naliczanego za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu 
z jednostki ochotniczej straży pożarnej. Ekwiwalent pieniężny jest wypłacany z budżetu właściwej gminy. 

3. Ostania zmiana wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP została przyjęta 
Uchwałą Nr XL/330/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 stycznia 2018 r. 
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Projekt 
 
z dnia  19 stycznia 2023 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR LV/       /2023 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2023 r., 
poz. 40 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 LIV/396/2022 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2023 wprowadza się zmiany po stronie wydatków według 
załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIV/396/2022 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 grudnia 2022 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2023 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 LV/       /2023 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

Wydatki bieżące 
Dział Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia 
851   Ochrona zdrowia 0,00 22 000,00 

 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 22 000,00 
   Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 0,00 22 000,00 
   wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 22 000,00 

Razem 0,00 22 000,00 
      
      

Wydatki majątkowe 
Dział Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia 
851   Ochrona zdrowia 22 000,00 0,00 

 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 22 000,00 0,00 
   Inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 000,00 0,00 

Razem 22 000,00 0,00 
      
      

Wydatki bieżące/majątkowe 
85154 Przeniesienie planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na 

wykonanie, transport i montaż altany na placu zabaw w Dobrzeniu Małym ul. Chopina. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/       /2023 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 rok 
Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 
600  Transport i łączność 52 275,00 

 60016 Drogi publiczne gminne 52 275,00 
  Rozbudowa odcinka drogi gminnej ul. Jańskiego w Dobrzeniu Wielkim - projekt 52 275,00 

630  Turystyka 114 238,00 
 63095 Pozostała działalność 114 238,00 

  Budowa pomostu cumowniczego dla małych łodzi w miejscowości Dobrzeń 
Wielkim 114 238,00 

700  Gospodarka mieszkaniowa 110 000,00 
 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 110 000,00 
  Zakup nieruchomości na cele inwestycyjne 110 000,00 

750  Administracja publiczna 1 455 000,00 
 75023 Urzędy gmin 1 455 000,00 

  Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim 
(kontynuacja z 2022 r.) 1 455 000,00 

801  Oświata i wychowanie 5 624 000,00 
 80104 Przedszkola 64 000,00 

  Wykonanie pełnobranżowego projektu przebudowy budynku szkoły 
podstawowej w Kup z przeznaczeniem na przedszkole 64 000,00 

 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 5 560 000,00 
  Budowa gminnej stołówki szkolnej i jadłodajni w Dobrzeniu Wielkim 5 560 000,00 

851  Ochrona zdrowia 22 000,00 
 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 22 000,00 

  Wykonanie, transport i montaż altany na placu zabaw w Dobrzeniu Małym ul. 
Chopina 22 000,00 

852  Pomoc społeczna 3 914 267,00 
 85295 Pozostała działalność 3 914 267,00 

  
Przebudowa budynku mieszkalno-gospodarczego na Centrum Opiekuńczo 
Mieszkalne wraz ze zmianą sposobu użytkowania w miejscowości Chróścice 
przy ul. Św. Jana 12 (kontynuacja z 2022 r.) 

3 914 267,00 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 55 000,00 
 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 55 000,00 
  Wykup sieci wodociągowo - kanalizacyjnej 55 000,00 

921  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 116 438,00 
 92109 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 116 438,00 
  Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Dobrzeniu Małym 116 438,00 

926  Kultura fizyczna 50 000,00 
 92601 Obiekty sportowe 50 000,00 

  
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 

50 000,00 

Razem 11 513 218,00 
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Projekt 
 
z dnia  17 stycznia 2023 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR LV/      /2023 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

w sprawie  przystąpienia Gminy Dobrzeń Wielki do realizacji Programu “Korpus Wsparcia Seniorów” 
na rok 2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2023 r. poz. 40) oraz art 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), w związku z ogłoszeniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 
Programu "Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Dobrzeń Wielki do realizacji Programu Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, którego treść zawiera załącznik do 
niniejszej Uchwały. 

§ 2. Środki na realizację działań w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 będą 
pochodziły z budżetu własnego (20%) oraz dotacji z „Programu Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 
2023 (80%). 

§ 3. Program będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, ul. 
Namysłowska 28,  46-081 Dobrzeń Wielki. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu 
Wielkim Elwirze Szpajcher oraz Pracownikowi GOPS Aleksandrze Dalkowskiej, który będzie pełnił funkcje 
koordynatora Programu “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki 
 
 

mgr Piotr Szlapa 
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Załącznik do uchwały Nr LV/      /2023 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

PROGRAM OSŁONOWY 

„KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” 

NA ROK 2023 W GMINIE DOBRZEŃ WIELKI 

Program osłonowy "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023 w Gminie Dobrzeń Wielki 

SPIS TREŚCI: 

I. WSTĘP 

II. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU 

III. CEL PROGRAMU 

IV. ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY PROGRAMU 

V. CEL MODUŁU II PROGRAMU 

VI. FINANSOWANIE PROGRAMU 

I.  WSTĘP 

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Gminie Dobrzeniu Wielkim zwany dalej 
„Programem”, jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Gminą zachodzące procesy 
demograficzne, oraz jest elementem lokalnej polityki społecznej w zakresie wsparcia działań na rzecz 
seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. 

W ramach Programu wykorzystane zostaną nowe technologie, w tym m.in. dostęp do nowych narzędzi 
wspomagających opiekę nad seniorami. Obecne rozwiązania dają możliwość m.in. monitorowania 
samopoczucia osób starszych przez ich bliskich, nawet jeśli przebywają oni w odległym miejscu. 
Rozwiązania te pozwalają osobom starszym czuć się bezpieczniej oraz być bardziej samodzielnymi, a w 
razie potrzeby szybko powiadomić bliską osobę czy też służby ratunkowe o kryzysowej sytuacji, w jakiej 
się znaleźli. 

Realizacja programu obejmuje swoim zakresem: 

Moduł II - mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania 
w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. 

Dzięki realizacji programu świadczone seniorom wsparcie oraz działania podejmowane w tym zakresie 
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim będą przebiegały sprawniej, a seniorzy 
uzyskają szybką pomoc. 

II.  PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU 

Program zawiera wskazówki dotyczące możliwości uzyskania przez gminy w 2023 r. wsparcia 
finansowego, ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa w zakresie realizacji przez 
gminy zadania własnego, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej”, tj. 
podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, 
w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych. 

W ramach obszaru pomocy społecznej program uwzględnia nowe formy wsparcia po zidentyfikowaniu 
potrzeb gmin w tym zakresie, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. 

Gmina Dobrzeń Wielki przystępując do realizacji programu przyjmuje uchwałą program osłonowy na 
podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. 

Wsparcia finansowego dla gmin w ramach programu udziela się na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy 
o pomocy społecznej, zgodnie z którym jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje 
celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, przy czym 
wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania. 
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III.  CELE PROGRAMU  

1. Poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu 
zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. 

IV.   ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY PROGRAMU 

1. Gmina Dobrzeń Wielki zorganizuje, realizuje i koordynuje Program, przeprowadza bieżący monitoring 
oraz sprawozdawczość z przeprowadzonych działań poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Dobrzeniu Wielkim 

2. Program będzie realizowany w 2023 r, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r. 

3. Do programu kwalifikowani będą seniorzy w wieku 65 lat i więcej z terenu Gminy Dobrzeń Wielki, 
którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący 
samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im 
wystarczającego wsparcia, zgłaszające się bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Dobrzeniu Wielkim nr. telefonów 77 40 32 550 

4. Gmina Dobrzeń Wielki, w ramach programu, wskazuje następującą formę organizacji i realizacji usługi 
wsparcia: 

a.zakup obsługi systemu dla opasek bezpieczeństwa zakupionych przez gminy w ramach programu 
realizowanego w 2022r. (dotyczy tylko Modułu II). Kosztem realizacji zadania jest wydatek, jaki poniesie 
Gmina Dobrzeń Wielki w związku z zakupem obsługi systemu, a także organizacją, koordynacją i realizacją 
usługi wsparcia, która mieści się w zakresie przedmiotowym programu. 

V.   CEL MODUŁU II PROGRAMU 

CELEM MODUŁU II JEST POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ MOŻLIWOŚCI 
SAMODZIELNEGO FUNKCJONOWANIA W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DLA OSÓB 
STARSZYCH Z TERENU GMINY DOBRZEŃ WIELKI PRZEZ ZWIĘKSZANIE DOSTĘPU DO 
TZW. „OPIEKI NA ODLEGŁOŚĆ”. 

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po 
przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają 
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, 
zarówno tych, które nie potrzebują usług całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych 
czy specjalistycznych usług opiekuńczych, jak i tych objętych wsparciem w postaci usług opiekuńczych 
lub specjalistycznych usług opiekuńczych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia 
uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb 
i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. 

Rozwój współczesnego systemu opieki nad osobami starszymi prowadzi do rozwoju nowoczesnych 
technologii w tym obszarze. „Opieka na odległość” gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego 
monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję 
w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora – zarówno spowodowanego problemami w zachowaniu 
funkcji życiowych, jak również w sytuacji wystąpienia incydentów w miejscu zamieszkania. 

Cele szczegółowe Modułu II: 

1. Świadczenie usług społecznych na rzecz seniorów z terenu gminy Dobrzeń Wielki, polegających na 
zapewnieniu dostępu do „opieki na odległość” osobom starszym, przez pokrycie kosztów użytkowania tzw. 
„opasek bezpieczeństwa zakupionych w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów" (edycja na 2022r.) 

2. Realizacja Modułu II ma na celu wsparcie w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 65 lat i więcej, 
którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących 
samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im 
wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom. 

Adresaci Moduł II: 

Seniorzy w wieku 65 lat i więcej z terenu gminy Dobrzeń Wielki, którzy mają problemy z samodzielnym 
funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub 
mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. 
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Mechanizm udzielania pomocy w ramach Modułu II: Krok 1. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim rozeznaje potrzeby seniorów w zakresie 
wyposażenia ich w tzw. „opaskę bezpieczeństwa”. 

Krok 2. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa, dokonuje zakupu obsługi systemu u wybranego realizatora usługi, jeżeli dysponuje tzw 
opaską bezpieczeństwa zakupioną w ramach niniejszego programu w edycji na rok 2022 

Krok 3. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim koordynuje i realizuje program na swoim 
terenie. 

Opis usługi: 

1. W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej z terenu gminy Dobrzeń Wielki zostanie 
zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących 
funkcji: 

a. przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, 

b. detektor upadku, 

c. czujnik zdjęcia opaski, 

d. lokalizator GPS, 

e. funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, 

f. funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja). 

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub 
nagłego zagrożenia wciśnięcie przycisku alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się 
ze stale gotową do interwencji centralą. Opaska pod względem funkcjonalności oraz dopasowania dla osób 
w wieku 65 lat i więcej będzie prosta w obsłudze, np. będzie posiadać maksymalnie jeden przycisk. Po 
odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmie decyzję 
o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji będzie on mógł zapewnić wsparcie 
emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, 
opiekunów), poprosić o interwencję pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu 
Wielkim lub wezwać służby ratunkowe. 

Wydatkami kwalifikowalnymi w ramach MODUŁU II będą koszty niezbędne do prawidłowej 
realizacji zadania, w szczególności: 

·zakup usługi obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad 
seniorami przez centrum monitoringu, 

·przyznanie dodatków dla pracowników GOPS w Dobrzeniu Wielkim bezpośrednio zaangażowanych 
w realizację programu, w postaci dodatków specjalnych, nagród czy premii, zgodnie z przyjętym 
regulaminem wynagradzania, 

-koszt szkoleń dla pracowników GOPS w zakresie obsługi systemu opieki na odległość, 

·promocja programu, w tym koszty druku plakatów, ulotek, artykułów w prasie lokalnej. 

VII.   FINANSOWANIE PROGRAMU 

1. Na program przeznacza się środki finansowe w wysokości 50 mln zł, pochodzące z dotacji celowej 
budżetu państwa. 

2. W ramach programu gminom udziela się wsparcia finansowego na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy 
o pomocy społecznej. 

3. Gmina może otrzymać dotację na realizację działań przewidzianych programem, jeżeli udział środków 
własnych gminy wynosi nie mniej niż 20% przewidywanych kosztów całkowitych realizacji zadania 
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4. Gmina może otrzymać dotację na realizację działań przewidzianych w programie po przyjęciu programu 
osłonowego lub uzupełnienie już przyjętego w danej gminie programu osłonowego o działania obejmujące 
zakres podmiotowy i przedmiotowy programu, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. 

5. Wojewoda na podstawie złożonych przez gminy zapotrzebowań przekazuje tym gminom dotację na 
realizację programu, zgodnie z art. 150 ustawy o finansach publicznych. 

6. Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach 
publicznych. 

7. Środki, o których mowa w pkt 1, zaplanowane są w budżecie państwa na zadania określone w ustawie 
o pomocy społecznej 
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Uzasadnienie 

Seniorzy w wieku 65+ stanowią ponad 19 % mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki. 

Program “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023  jest programem osłonowym w rozumieniu 
art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268), tj. 
podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających z rozeznanych potrzeb gminy. Do 
zadań tych zaliczyć należy działania na rzecz seniorów. 

Dzięki realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, gmina zapewni całodobową 
teleopiekę dla mieszkańców w wieku 65+, która przełoży się na wzrost bezpieczeństwa seniorów w miejscu 
ich zamieszkania, co ma największe znaczenie w przypadku osób mieszkających samotnie. Dzięki 
dostępowi do całodobowej teleopieki ratowników medycznych, gmina umożliwi seniorom jak najdłuższe 
pozostanie w ich środowisku domowym. Usługa teleopieki, realizowana przez profesjonalnego wykonawcę, 
przekłada się na zdrowie psychofizyczne seniorów, a także możliwość całodobowego wsparcia seniora 
niezależnie od wyzwań związanych np. z epidemią. Dzięki zdalnym usługom teleopieki gmina może objąć 
wsparciem coraz większą liczbę seniorów. 

Teleopieka stanowi istotne narzędzie procesu deinstytucjonalizacji systemu opieki społecznej, która to 
jest kierunkiem rozwoju strategii krajowej polityki społecznej. 
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Projekt 
 
z dnia  17 stycznia 2023 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR LV/      /2023 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 26 stycznia 2023 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 (Dz. U. z 2023 r. 
poz. 40 ) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (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 w Gminie Dobrzeń Wielki dla potrzeb zwrotu kosztów 
przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców w wysokości: 

1) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł, 

2) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr LII/380/2022 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 (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2022r. poz. 3219). 

§ 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 kilometr przebiegu pojazdu. 

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

Przyjęto stawki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów 
służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. 
z 2023 r. poz. 5). 

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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Projekt 
 
z dnia  17 stycznia 2023 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR LV/    /2023 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy  
dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek 

w szkole i w domu" na lata 2019-2023 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2023 r. 
poz. 40), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 zm.: 
Dz. U. z 2021r. poz.1981,poz.2270, Dz. U. z 2022r. poz.1, poz.  66, poz.1079, poz.1692, poz.1700, poz. 1967, 
poz.2127), w związku z uchwałą Nr 264 Rady Ministrów  z dnia 28 grudnia 2022r. zmieniającą uchwałę 
w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 
(M.P. z 2022 r. poz. 1287), Rada Gminy  Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. Podwyższa się do 200%  kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, uprawniające do świadczenia  pieniężnego w formie zasiłku celowego 
na  zakup posiłku lub żywności  dla osób objętych  wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w 
domu” na lata 2019-2023. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr III/19/18 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie 
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy  dla osób objętych 
wieloletnim rządowym  programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki 

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

 

   

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki 
 
 

mgr Piotr Szlapa 
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Uzasadnienie 

 Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby 
samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym 
mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy. Kryterium to od dnia 1 stycznia  2022 r. stanowią 
kwoty: 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 600 zł na osobę w rodzinie (Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot 
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej Dz. U. z 2021 r., poz. 1296). 

Ustanowiona uchwała Rady Ministrów  Nr 264 z dnia 28 grudnia 2022 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie 
ustanowienia wieloletniego programu “Posiłek w szkole i w domu “ na lata 2019-2023( M. P. z 2022 
poz.1287), od 1 stycznia 2023 r.  podwyższa  kryterium  dochodowez 150% do wysokości 200 % kryterium 
, o którym mowa w art.8 ustawy o pomocy społecznej. 

W  związku z trudną sytuacją dochodową i życiową osób i rodzin korzystających ze wsparcia systemu 
pomocy społecznej podwyższenie do 200% kryterium dochodowego w zakresie dożywiania w formie 
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, ułatwi oraz uskuteczni działalność zapobiegającą 
rozszerzaniu się ubóstwa, a także umożliwi osobomi rodzinom, w szczególności rodzinom wielodzietnym 
i niepełnym zabezpieczenie potrzeb żywieniowych. 

Skutki finansowe uchwały: wzrost wydatków na wypłatę świadczenia na zakup posiłku lub żywności. 

Źródła finansowania : środki rządowe w wysokości dofinansowania 60% oraz środki własne gminy 40% , 
ujęte w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim na rok 2023. 
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Projekt 
 
z dnia  16 stycznia 2023 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR LV/   /2023 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2023 r. poz. 40) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Nadaje się nazwę „Józefa Elsnera” ulicy położonej w obrębie ewidencyjnym Dobrzeń Wielki, na 
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer: 1462/119, 1408/119 
i 1905/120, wszystkie z arkusza mapy 4, stanowiące własność Gminy Dobrzeń Wielki, dla której Sąd 
Rejonowy w Opolu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00075720/4. 

2. Szczegółowe położenie ulicy przedstawia mapa stanowiąca załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

 

   

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki 
 
 

mgr Piotr Szlapa 
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Załącznik do uchwały Nr LV/   /2023 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 
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Uzasadnienie 

Nadanie nowej nazwy ulicy, będącej przedmiotem niniejszej uchwały jest konsekwencją otrzymania 
wniosku o ustalenie numeru porządkowego dla budynku mieszkalnego. Na terenie objętym wnioskiem 
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy 
w Dobrzeniu Wielkim nr XXV/194/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Dobrzeń Wielki-4. Zgodnie z ww. planem działki numer 1462/119, 
1408/119 i 1905/120 oznaczone są symbolem KDD-10 - co stanowi tereny dróg publicznych klasy „D” – 
dojazdowe. 

Działki będące przedmiotem niniejszej uchwały (1462/119, 1408/119 i 1905/120) stanowią własność 
Gminy Dobrzeń Wielki. 

Zgodnie z art 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, podejmowanie 
uchwał w sprawie herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg 
wewnętrznych należy do wyłącznej właściwości rady gminy. 

Ustalenie nowej nazwy ulicy, będącej przedmiotem niniejszej uchwały wiąże się z potrzebą zapewnienia 
prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej, położonych w jej sąsiedztwie nieruchomości 
zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę, zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia 
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic 
i adresów (Dz. U. poz. 1368). Spowoduje to uporządkowanie przestrzeni i wprowadzi ułatwienia dla działań 
min. służbom ratowniczym, co służy bezpieczeństwu mieszkańców oraz precyzuje lokalizację 
poszczególnych nieruchomości. 

Nadanie nazwy ulicy poprzedzone było opinią Rady Sołeckiej wsi Dobrzeń Wielki. 

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
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Projekt 
 
z dnia  19 stycznia 2023 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR LV/   /2023 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023r. 
poz. 40) oraz art. 176 pkt 1, art.179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447) 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki 

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

   

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki 
 
 

mgr Piotr Szlapa 
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Załącznik do uchwały Nr LV/   /2023 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

 
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2023 – 20225 

Dobrzeń Wielki 2023 
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1. Wprowadzenie  

Rodzina to najważniejsza i podstawowa komórka społeczna, jest pierwszym naturalnym środowiskiem 
człowieka. Prawidłowe funkcjonowanie rodziny ma wpływ na to, jak kształtują się nasze właściwe wartości. 
Styl, atmosfera życia w rodzinie decydują o tym jak dziecko, a później młody człowiek wykorzystuje zasób 
zdobytych doświadczeń. Każde dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje rodziny, która otacza je 
miłością, zapewnia poczucie bezpieczeństwa i zaspokaja jego potrzeby. Z punktu widzenia potrzeb dziecka, 
rodzina jest podstawowym środowiskiem zapewniającym bezpieczeństwo emocjonalne, wychowawcze, 
w którym główny element stanowią interakcje zachodzące między jej członkami. Rodzina w sposób 
świadomy i nieświadomy oddziałuje na osobowość dziecka, przekazuje mu swój system wartości, tradycje, 
poglądy, ukierunkowuje jego aktywność i postępowanie na całe życie. Rodzina jest najbardziej stabilnym 
punktem odniesienia w doświadczeniu dziecka. Pomyślny rozwój dziecka jest możliwy w prawidłowo 
funkcjonującej rodzinie. 

W przypadku jakiejkolwiek dysfunkcjonalności rodziny dziecko ma prawo do specjalnej ochrony 
i pomocy państwa. Wszelkie działania służb i instytucji pracujących na rzecz dobra dziecka i rodziny 
powinny być zintegrowane i uwzględniać prawo do zachowania tożsamości dziecka i jego prawo do 
utrzymania kontaktów z rodzicami. 

1.1Uzasadnienie wprowadzenia Projektu  

Zgodnie z art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej do zadań własnych gminy należy m.in. opracowanie i realizacja trzyletniego gminnego programu 
wspierania rodziny. W świetle założeń ustawy pomocy dziecku i jego rodzinie powinna mieć charakter 
interdyscyplinarny i być udzielana przez właściwych specjalistów w ramach zintegrowanego lokalnego 
systemu. Ważne jest, by działania i decyzje względem rodziny były podejmowane przy współpracy 
wyspecjalizowanych instytucji (pomoc społeczna, szkoła, sąd, policja).Konsekwencją powyższego zapisu jest 
wprowadzenie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024. Priorytetem będzie stworzenie 
działań profilaktycznych tak, aby zapobiegać marginalizacji i społecznemu wykluczeniu rodzin. Świadczenie 
wsparcia dla rodzin zagrożonych społecznym obniżeniem standardu życia ma dać poczucie bezpieczeństwa 
i gwarancje wsparcia instytucjonalnego. Każdy potrzebujący powinien mieć zapewnione wsparcie i posiadać 
pewność, że może je otrzymać w instytucjach do tego celu powołanych. 
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Działania na rzecz rodziny do czynności skierowane do poszczególnych jej członków oraz kampanie 
prowadzone na rzecz całej wspólnoty. Podstawowym założeniem Gminnego Programu Wsparcia rodziny 
jest utworzenie spójnego systemu wsparcia rodzin i dzieci, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo- wychowawczych, mających na celu przywrócenie im zdolności do wypełnia tych ról, poprzez 
pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. 

Realizowane w ramach programu zadania koncentrować się będą nie tylko na dziecku, ale na całej 
rodzinie również w sytuacjach, gdy dziecko zostanie umieszczone poza rodziną biologiczną. Ma to na celu 
pomoc w odzyskaniu przez rodziców funkcji opiekuńczych tj. umożliwienie dziecku powrotu do środowiska 
rodzinnego . 

Program opracowano w oparciu o diagnozę środowiska lokalnego sporządzoną przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, do której wykorzystano materiały własne i sprawozdania. 
Ukierunkowany jest on na potrzeby rodziny przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych, określa cele i wyznacza kierunki działań, które pozwolą wzmocnić rolę i funkcje rodziny, 
jako naturalnego środowiska rozwoju dziecka. 

1.2Podstawa prawna programu  

Zadania przyjęte do realizacji w ramach programu są spójne z kierunkami działań określonych 
w następujących aktach prawnych: 

·Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

·Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej; 

·Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

·Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi; 

·Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii; 

·Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem”; 

·Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; 

·Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 

·Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. 

1.3Adresaci programu  

Adresatami niniejszego programu są rodziny z dziećmi przeżywające trudności w sferze opiekuńczo-
wychowawczej. Uzupełniający charakter będą miały działania powszechnie skierowane do rodzin lub ich 
członków, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Mowa tu o ogólnodostępnych działaniach 
promujących wartości rodzinne i wspólne spędzanie czasu wolnego. 

2. Diagnoza społeczna 

Gmina Dobrzeń Wielki to gmina wiejska. Należy do województwa opolskiego, powiatu opolskiego. 
Gmina Dobrzeń Wielki ma 9507 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 7,1%  ludności powiatu. Gmina 
stanowi 5,7 % powierzchni powiatu. 

2.1Dane demograficzne – wybrane elementy 

Zgodnie z danymi GUS na dzień 31 grudnia 2021 roku gmina Dobrzeń Wielki liczyła 
9507 mieszkańców; z czego 51,6 % stanowią kobiety, a 48,4 %mężczyźni. Biorąc pod uwagę ostatnie lata 
można zauważyć, iż z każdym rokiem liczba mieszkańców stopniowo wzrasta. Natomiast w roku 
2021 odnotowano niewielki spadek liczby mieszkańców w stosunku do roku ubiegłego. 

Tabela 1. 
Liczba mieszkańców w latach 2016-2021 

Liczba mieszkańców 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
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Ogółem, w tym: 14 596 9 410 9 412 9 478 9 523 9 507 

Kobiety 7 583 4 868 4 873 4 892 4 904 4 903 

Mężczyźni 7 013 4 542 4 539 4 586 4 619 4 604 

  Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Gminę Dobrzeń Wielki cechuje ujemny przyrost naturalny, który na koniec 2021 roku wyniósł -2 
.Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,21 na 1000 mieszkańców. Uściślając, w 2021 roku w gminie 
odnotowano 94 urodzeń dzieci, w tym 53 dziewczynek i 41 chłopców. W tym samym czasie doszło do 
96 zgonów, co odpowiada 10,09 zgonom na 1000 mieszkańców. 

Tabela 2. 
Przyrost naturalny w latach 2016-2021 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Przyrost naturalny, 
ogółem w tym: 

17 25 -3 30 24 -2 

Kobiety 16 2 -2 6 5 7 

Mężczyźni 1 23 -1 24 19 -9 

Urodzenia żywe 
ogółem, w tym 

131 105 88 99 124 94 

Kobiety 75 47 40 49 51 53 

Mężczyźni 56 58 48 50 73 41 

Zgony ogółem, 
w tym: 

114 80 91 69 100 96 

Kobiety 59 45 42 43 46 46 

Mężczyźni 55 35 49 26 54 50 

       Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

2.2Wsparcie rodziny w systemie pomocy społecznej – charakterystyka wybranych obszarów 

Dokonujące się zmiany społeczno-gospodarcze niosą za sobą wiele pozytywnych skutków, ale niestety 
pogłębiają też wiele negatywnych zjawisk, takich jak: bezrobocie, uzależnienie, przemoc, przestępczość, 
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które przyczyniają się do rozpadu rodziny. Nieprawidłowe funkcjonowanie rodziny odbija się negatywnie 
na jej członkach i całym społeczeństwie. 

Stosowanie różnego rodzaju wsparcia pozwala na wzmocnienie rodziny w dążeniu do zaspokojenia 
niezbędnych potrzeb oraz na wzmacnianiu postaw w kierunku przezwyciężania trudnych sytuacji 
życiowych, wykorzystując własne zasoby i możliwości. 

Wsparcie kierowane bezpośrednio do rodzin z dziećmi: 

1. ŚWIADCZENIA RODZINNE. System świadczeń rodzinnych jest wsparciem materialnym dla rodzin 
wychowujących dzieci, uzależnionym od dochodów rodziny. 

2. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE. Celem świadczenia wychowawczego (500+), jest częściowe 
pokrycie wypadków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojenie jego potrzeb 
życiowych, niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez członków rodziny. 

3. STYPENDIA SZKOLNE. Pomoc materialna dla uczniów umożliwia pokonywanie barier w dostępie do 
edukacji, wynikającej z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 

4. POMOC SPOŁECZNA. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom, gdy rodzina 
nie będzie mogła zaspokoić niezbędne potrzeby swych członków. W pomocy społecznej rodzina występuje 
nie tylko jako świadczeniobiorca, ale także jako podmiot ochronny. Pomoc powinna mieć na względzie 
podmiotowość dziecka i rodzin. Oprócz pomocy materialnej, rodzinę otacza się szeroko rozumianym 
wsparciem, w tym praco socjalną, wsparciem asystenta rodziny. 

Tabela 3. 
Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną 

LP. 2019 2020 2021 
Rodziny korzystające ze 

świadczeń GOPS 
176 146 149 

Liczba osób w rodzinach 442 328 314 

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim objął wsparciem 149 rodzin 
(314 osób) w tym 38 rodzin wychowujących dzieci. Wśród rodzin z dziećmi, 24 rodzin to rodziny niepełne. 

Źródło: opracowanie własne 

Z przedstawionych danych wynika, że ogólna liczba rodzin korzystający z pomocy społecznej na 
przestrzeni lat 2019-2021 zmalała. 

Głównymi przesłankami przyznania świadczeń z pomocy społecznej w roku 2021 było długotrwała 
i ciężka choroba a także bezrobocie. 

Poniższa tabela przedstawia powody przyznania świadczeń z pomocy społecznej przez Gminny Ośrodek 
Pomocy społecznej w Dobrzeniu Wielkim w roku 2021. 

Tabela 4. 
Przesłanki uprawniające do korzystania ze świadczeń z tytułu pomocy społecznej 

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ LICZBA RODZIN 
Bezrobocie 34 
Ubóstwo 8 

Długotrwała lub ciężka choroba 47 
Niepełnosprawność 25 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego 

19 

W tym: - rodziny niepełne 12 
Rodziny wielodzietne 4 

Potrzeba ochrony macierzyństwa, w tym 
wielodzietność 

12 
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Bezdomność 3 
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu 

z zakładu karnego 
2 

Alkoholizm 6 
Zdarzenia losowe 2 

Źródło: opracowanie własne 

Z zebranych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim informacji wynika, że 
w 2021r. gminę zamieszkiwały 9507 osoby, w tym 1845 dzieci w wieku do 19 lat, co stanowi 19,4% ogółu 
mieszkańców. W tym samym roku pomocą GOPS zostało objętych osób 218 w 149 rodzinach, w których 
dzieci do 18 r.ż.  było 57. 

Tabela 5. 
Struktura rodzin z dziećmi objętych pomocą GOPS 

LICZBA DZIECI W 
RODZINIE 

LICZBA RODZIN LICZBA OSÓB W 
RODZINIE 

jedno dziecko 76 74 
dwoje dzieci 30 60 
troje dzieci 18 54 

czworo dzieci 8 32 
pięcioro dzieci 10 50 

Źródło: opracowanie własne 

Wszystkie dzieci objęte wychowaniem i edukacją do przedszkola do szkoły ponad gimnazjalnej z rodzin, 
których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego ustawą o pomocy społecznej, 
mają możliwość korzystania z nieodpłatnych posiłków w  ramach wieloletniego rządowego programu 
„Posiłek w szkole i w domu”. 

Tabela 6. 
Liczba dzieci objętych dożywieniem w placówkach oświatowych 

LP. 201 2019 2020 
Liczba dzieci objętych 

dożywianiem 
110 60 57 

        Źródło: opracowanie własne  

Na przestrzeni ostatnich 3 lat spadła liczba dzieci objętych dożywianiem, co może być wywołane 
poprawą poziomu życia rodzin z dziećmi spowodowaną korzystaniem ze świadczeń wychowawczych 
i zasiłków rodzinnych. 

Uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów, dodatkowo, 
gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, 
brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania lub gdy 
wychowują się w rodzinie niepełnej przysługuje pomoc w formie stypendium szkolnego. 

Tabela 7. 
Liczba osób objętych pomocą w formie stypendium szkolnego 

LP. 2020 2021 
Liczba dzieci objętych pomocą 
w formie stypendium szkolnego 

25 22 

Liczba rodzin 16 15 

Źródło: opracowanie własne 

Jak już wspomniano pomocą kierowaną bezpośrednio do rodzin, której udziela Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, są świadczenia rodzinne, zwłaszcza zasiłek rodzinny, jednorazowa zapomoga z tytułu narodzin 
dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie „Za życiem” oraz świadczenie 
wychowawcze (500+). Ilość rodzin objętych poszczególnymi formami pomocy w roku 2020 i 2021 
przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 8. 
Liczba rodzin korzystających z wybranych form pomocy 

FORMA POMOCY 2020 2021 
Zasiłek rodzinny 131 105 

Jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia dziecka 

67 51 

Świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego 

26 25 

Świadczenie „Za życiem” 1 1 
Świadczenie wychowawcze 

500+ 
1057 1136 

        Źródło: opracowanie własne 

Jednym z przejawów dysfunkcjonalności systemu rodzinnego jest występowanie przemocy w rodzinie. 
Doświadczenie krzywdy fizycznej i psychicznej w dzieciństwie ze strony rodziców  w bardzo negatywny 
sposób wpływają na kształtowanie się osobowości człowieka. W życiu dorosłym dziecka krzywdzonego 
mogą wystąpić zaburzenia osobowości, depresje, próby samobójcze, większa skłonność do sięgania po 
alkohol czy środki psychoaktywne. Ponadto, osoby doświadczające przemocy w dzieciństwie jako osoby 
dorosłe częściej wykazują skłonność do stosowania przemocy wobec swoich dzieci, powielając 
przemocowe zachowania rodziców. 

Tabela 9. 
Liczba osób dotkniętych przemocą 

LP. 2019 2020 2021 
Kobiety 17 12 16 

Mężczyźni 17 4 2 
Dzieci 18 18 33 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 10. 
Przemoc domowa w rodzinach w Gminie Dobrzeń Wielki 

LP. 2019 2020 2021 
Liczba rodzin, w których 

prowadzona jest procedura 
Niebieskiej Karty 

16 13 17 

      Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZI 

W ostatnich trzech latach ok 80% rodzin, w których diagnozuje się problem przemocy wychowują się 
małoletnie dzieci. Dziecko wychowujące się w rodzinie przemocowej, nawet jeśli samo nie jest 
bezpośrednio ofiarą maltretowania, ale świadkiem znęcania się jednego z rodziców (opiekunów) nad 
drugim, nie jest w stanie prawidłowo się rozwijać, zarówno w sferze psychofizycznej, jak i społecznej i jest 
traktowane jako ofiara przemocy. 

 Rolą rodziny jest zapewnienie dziecku opieki, gdyż z racji wieku nie jest ono w stanie samodzielnie 
sobie jej zapewnić oraz jego wychowanie w celu przygotowania dziecka do życia w społeczeństwie. 
Rodzina jednak nie zawsze prawidłowo wykonuje powyższe zadania. Przepisy ustawy o pomocy społecznej 
wskazują zwłaszcza na rodziny niepełne i wielodzietne. Bezradność występować może także w kwestii 
prowadzenia gospodarstwa domowego – problem z zapewnieniem żywności, odzieży, mieszkania itp. 
Bezradności tej nie należy jednak mylić z problemem posiadania przez rodzinę niewystarczających środków 
finansowych na zabezpieczenie tych potrzeb, gdyż w tym wypadku niezaspokojenie ich nie musi 
występować w parze z nieprawidłowym pełnieniem funkcji opiekuńczo-wychowawczych. O bezradności 
w prowadzeniu gospodarstwa domowego mówi się w odniesieniu do rodzin, które posiadają wystarczające 
środki finansowe na zabezpieczenie podstawowych potrzeb, lecz środkami, tymi nie  dysponują 
w odpowiedni sposób. 

Rodziny przeżywające trudności w pełnieniu ról opiekuńczych i wychowawczych wspierane są przez 
asystenta rodziny, który pomaga w przezwyciężeniu trudności związanych z opieką i wychowaniem 
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małoletnich dzieci. Asystent rodziny pracuje z całą rodziną, ponieważ ich problemy są ściśle powiązane. 
Zadaniem asystenta jest wzbudzenie w podopiecznych wiary we własne możliwości oraz motywowanie do 
podejmowania działań do tej pory uznawanych za niemożliwe. Przy wykonywaniu swoich obowiązków 
współpracuje z jednostkami administracji samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
i osobami specjalizującymi się w pomocy rodzinie i dziecku. Po zakończeniu pracy z rodziną asystent 
monitoruje jej funkcjonowanie. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na 
jednego asystenta rodziny nie może przypadać więcej niż 15 dzieci. 

Część z tych rodzin przy zapewnieniu wsparcia asystenta rodziny jest w stanie zapewnić dziecku 
właściwy rozwój fizyczny i duchowy, co daje szansę na pozostawienie dziecka w rodzinie naturalnej. 
Istnieje jednak zagrożenie, iż działania podejmowane przez ośrodek okażą się niewystarczające, między 
innymi z uwagi na brak współpracy rodziny. Zatem w sytuacji zagrożenia dobra dziecka sąd opiekuńczy 
może zarządzić środek zapobiegawczy w formie umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych lub w rodzinie zastępczej. 

 Realizując zadania określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim zatrudnia 1 Asystenta rodziny na ½ etatu. 

Tabela 11. 
Rodziny objęte wsparciem Asystenta Rodziny w latach 2019-2021 

LP.  2019 2020 2021 
Liczba rodzin 0 0 3 

Liczba dzieci objętych pomocą 
asystenta rodziny 

0 0 5 

Źródło: Opracowanie własne 

Z terenu gminy Dobrzeń Wielki obecnie w rodzinach zastępczych umieszczonych jest obecnie 5 dzieci. 
Natomiast dane z poprzednich lat przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 12. 
Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej w latach 2019-2021 

RODZAJ PIECZY 
ZASTEPCZEJ 

2019 2020 2021 

Rodziny zastępcze 5 5 6 
Domy dziecka 2 2 1 
Rodzinny dom dziecka 0 0 0 

    Źródło: Opracowanie własne 

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w celu wspierania rodziny przeżywającej 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny 
wspierającej. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego 
otoczenia rodziny i dziecka, które nie były skazane prawomocnie wyrokiem za umyślne przestępstwo.  
Zadania rodziny wspierającej to m.in. pomoc w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzenia gospodarstwa 
domowego, wspólne spędzanie czasu rolnego. Pomoc ta będzie wynikać z przyjętego i zaakceptowanego 
planu pomocy rodzinie, a realizowana będzie na podstawie zawartej umowy. Rodzina wspierająca może 
otrzymać zwrot kosztów świadczonej pomocy, co zostanie określone w treści umowy. W celu podniesienia 
skuteczności oddziaływania rodzin wspierających, należy zadbać o ich przygotowanie poprzez poradnictwo 
lub szkolenie. 

 Rodziny z terenu Gminy Dobrzeń Wielki nie zgłaszają potrzeb wsparcia w formie rodzin 
wspierających w związku z tym nie prowadzimy działalności w tym zakresie. 

2.3Oświata 

 Ważnym instrumentem polityki edukacyjnej, integracyjnej oraz wyrównywaniem szans rozwojowych 
jest edukacja przedszkolna. 

Na terenie Gminy Dobrzeń Wielki działają łącznie 3 przedszkola samorządowe: 

·Publiczne Przedszkole w Chróścicach 

·Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim 
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·Publiczne Przedszkole w Kup 

Poza 3 publicznymi przedszkolami, na terenie gminy funkcjonują również 4 placówki niepubliczne. 
Można więc stwierdzić, iż na terenie gminy Dobrzeń Wielki aktualnie mamy do czynienia z dobrą 
dostępnością do infrastruktury przedszkolnej. 

Tabela 13. 
Placówki wychowania przedszkolnego na terenie gminy 

LP. 2019 2020 2021 

Placówki wychowania 
przedszkolnego 

6 6 7 

Oddziały 21 21 22 

Dzieci w placówkach 
wychowania 
przedszkolnego 

386 409 419 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu Liczba dzieci SIO wg stanu na dzień: 30.09.2019, 
30.09.2020, 30.09.2021 

Aktualnie na terenie gminy Dobrzeń Wielki funkcjonuje 1 żłobek. 

Na terenie gminy Dobrzeń Wielki funkcjonuje 4 szkół podstawowych: 

·Publiczna Szkoła Podstawowa w i. Marii Konopnickiej w Chróścicach 

·Publiczna Szkoła Podstawowa w Kup 

·Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim 

·Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Dobrzeniu Wielkim 

Tabela 14 
Szkoły podstawowe na terenie gminy 

LP. 2019 2020 2021 
Szkoły podstawowe  4 4 4 
Oddziały 42 41 44 
Uczniowie szkół 
podstawowych 

784 816 812 

Źródło: Opracowanie własne na postawie raportu Liczba dzieci SIO wg stanu na dzień: 30.09.2019, 
30.09.2020, 30.09.2021 

Na terenie gminy Dobrzeń Wielki funkcjonują 4 szkoły ponadpodstawowe: 

·Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Dobrzeniu Wielkim 

·Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzeniu Małym  * (stan na 12.01.2023) 

·Publiczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Dobrzeniu Małym* (stan na 12.01.2023) 

·Publiczne Technikum w Dobrzeniu Wielkim *(stan na 12.01.2023) 

*Rozpoczęto procedurę przekształcenia powyższych szkół ponadpodstawowych, dlatego w niedalekiej 
przyszłości wszystkie będą z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim. 

2.4Kultura, sport i rekreacja. 

Działalność kulturalną na terenie Gminy prowadzi między innymi Gminny Ośrodek Kultury. Jego 
głównymi zadaniami są promocja i upowszechnianie kultur na terenie gminy Dobrzeń Wielki. Oferta wielu 
sekcji zainteresowań dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców służy odkrywaniu i rozwijaniu 
talentów. Ponadto GOK udostępnia miejsce i sprzęt oraz zajmuje się organizacją imprez kameralnych, 
podniosłych i uroczystychm.in.: turnieje tańca, wystawy, wernisaże, spektakle, konkursy i koncerty. 
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Upowszechnienie wiedzy i kultury w gminie Dobrzeń Wielki zajmuje się również Gminna Biblioteka 
Publiczna w Dobrzeniu Wielkim. Biblioteka posiada 2 filie biblioteczne: w Chróścicach i Kup. Gminna 
Biblioteka wraz z filiami bierze udział w Narodowym Programie Rozwoju czytelnictwa. W celu 
zaspokojenia potrzeb edukacyjnych, kulturalnych oraz informacyjnych mieszkańców biblioteki działają 
w zakresie następujących zadań: 

·gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym 
uwzględnieniem materiałów dokumentujący dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu, 

·udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany miedzy 
bibliotecznej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, 

·prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, popularyzacja książki i czytelnictwa oraz 
dorobku kulturalnego Gminy, tworzenie i udostępnianie bez danych katalogowych, bibliograficznych 
i faktograficznych, 

·współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami 
w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb edukacyjnych kulturalnych społeczności gminy, 

·doskonalenie form i metod pracy bibliotekarzy, 

·sprawowanie nadzoru nad filiami bibliotecznymi. 

·Katalog SOWA – Wirtualny Katalog Czytelniczy 

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi zróżnicowaną działalność kulturalno-edukacyjną. Organizuje m. 
in. spotkania autorskie, zajęcia z dziećmi, spotkania Klub Podróżnika, Dyskusyjny Klub Książki, Narodowe 
Czytanie oraz organizując nie tylko lekcje biblioteczne, ale także zajęcia manualne i teatralne. 

Na terenie gminy istnieje dobra baza sportowa, którą stanowią 3 obiekty z zapleczem socjalnym, 3  
boiska piłkarskie oraz boisko do gry w piłkę ręczną. Obiekty sportowe  wykorzystywane przez działające na 
terenie gminy kluby sportowe: 

1. LZS Victoria Chróścice 

2. LZS TOR Dobrzeń Wielki 

3. LZS Kup 

4. LUKS Podium Kup 

5. LUKS Gwiazda Dobrzeń Wielki 

Na terenie gminy Dobrzeń Wielki utworzono także trzy boiska wielofunkcyjne mieszczące się przy 
szkołach podstawowych w Dobrzeniu Wielkim. Z boisk może korzystać każdy animator sportu, gdyż są one 
ogólnodostępne. Na obiektach można grać w koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną czy tenisa. 

5.5Podsumowanie 

Diagnozowanie, zarówno problemów z jakimi borykają się rodziny w gminie Dobrzeń Wielki, jak 
i posiadanych zasobów pozwala na wskazanie form pomocy dla rodzin znajdujących się w sytuacji 
zagrożenia i kryzysu. Znajomość posiadanego potencjału oraz rodzaju i dostępności usług daje możliwość 
formułowania celów i zadań stanowiących spójny system działania na rzecz rodzin przeżywających 
trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

6. Zasoby instytucjonalne działające w obszarze wspierania rodzin na terenie Gminy Dobrzeń Wielki. 

W strukturach lokalnych działa: 

·Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, 

·Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, 

·Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzeniu Wielkim, 

·Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim, 

·Placówki opieki zdrowotnej z terenu Gminy Dobrzeń Wielki, 

·Placówki oświatowe z terenu Gminy Dobrzeń Wielki, 

·Zespół Interdyscyplinarny w Dobrzeniu Wielkim, 
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·Organizacje pozarządowe, 

·Instytucje i organizacje spoza terenu gminy Dobrzeń Wielki, 

·Sąd Rejonowy Dobrzeń Wielki, 

·Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu, 

·Powiatowy Urząd Pracy w Opolu, 

·Porania Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu. 

7. Analiza SWOT 

Praca z rodziną jest procesem złożonym i długotrwałym. Efekty pracy z rodzinami w przeważającym 
stopniu zależą od aktywności rodzin, otwarcia się na otrzymywane wsparcie, chęci wprowadzenia w swoim 
życiu zmian. Problemy rodzin mają często wielowymiarowy charakter i ich rozwiązywanie wymaga dużej 
znajomości problemu i zintegrowanej współpracy instytucjonalnej. Przeprowadzenie diagnozy środowiska 
lokalnego w kontekście problemów społecznych oraz dokonanie analizy dotychczas podejmowanych 
działań, pozwoliło na sporządzenie analizy SWOT, która określa mocne i słabe strony systemu wspierania 
rodzin w gminie oraz pozwala na dokonanie oceny zagrożeń jak i szans, które mają znaczący wpływ na 
całość podejmowanych działań w zakresie wspierania rodziny. 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
·Opracowana Gminna Strategia Rozwiązywania 
Problemów Społecznych. 

·Bierna postawa wobec problemów 
występujących w rodzinie, niechęć klientów  do 
nawiązywania współpracy z placówkami 
niosącymi pomoc w tym zakresie. 

·Powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

·Utrudniony dostęp do poradnictwa 
specjalistycznego (psycholog, psychiatra, 
mediator rodziny) – dojazd do miasta 
powiatowego.  

·Działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 

·Brak pozytywnych wzorców osobowych w 
rodzinach dysfunkcyjnych, odrzucenie 
autorytetu szkoły/nauczyciela. 

·Baza instytucji wspierających rodzinę 
(GOPS,PCPR,POLICJA,SĄD,organizacje 
pozarządowe, służba zdrowia, oświata, świetlice 
szkolne, świetlica socjoterapeutyczna). 

·Wyuczona bezradność i roszczeniowość, 
uzależnienie od pomocy instytucjonalnej 
(głównie finansowej) i brak współpracy ze 
strony rodzin w zakresie rozwiązywania 
problemów, brak świetlicy socjoterapeutycznej.  

·Dobre rozeznanie środowiska lokalnego przez 
pracowników socjalnych. 

·Ujemny przyrost naturalny. 

·Zatrudnienie asystenta rodziny celem wsparcia 
rodziny przeżywających trudności w pełnieniu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

·Niski poziom świadomego rodzicielstwa u 
części rodzin. 

·Doświadczenie, wiedza i kwalifikacje 
pracowników działających na rzecz rodziny. 

 

·Wsparcie stypendialne dla dzieci i młodzieży.  
·Bogata oferta zajęć dla dzieci i młodzieży, 
oferowana przez GOK w Dobrzeniu Wielkim oraz 
placówki oświatowe w formie zajęć 
pozalekcyjnych. 

 

·Rozwinięta infrastruktura oświatowa Gminy, w 
tym szkoły i przedszkola. 

 

·Dobra sytuacja ekonomiczna większości rodzin.  
SZANSE ZAGROŻENIA 
·Edukacja rodziców. ·Niestabilność prawa dotyczącego polityki 

społecznej, niespójność, częste zmiany i 
trudności w interpretacji przepisów. 
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·Wzmacnianie współpracy pomiędzy instytucjami 
wspierającymi rodzinę. 

·Zanik więzi i tradycji rodzinnych „pęd życia”. 

·Zmniejszenie liczby rodzin korzystających z 
pomocy społecznej. 

·Wzrost kosztów utrzymania rodzin. 

·Rosnące wsparcie finansowe dla rodzin o 
charakterze socjalnym. 

·Postrzeganie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej jako instytucji przyznającej jedynie 
świadczenia pieniężne. 

·Aktywizacja społeczna mieszkańców, rozwój 
fizyczny i sportowy.  

·Poczucie braku bezpieczeństwa (szczególnie 
związane z sytuacją epidemii koronawirusa). 

·Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i 
młodzieży. 

·Spowolnienie gospodarcze związane z 
epidemią. 

· Szkolenie i podnoszenie kompetencji kadry 
działającej na rzecz rodzin. 

·Konieczność pozostania w izolacji w związku 
z epidemią koronawirusa i związane z tym 
utrudnienia w niesieniu skutecznego wsparcia. 

8. Cel programu 

Cel główny:  

Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 
oraz podejmowanie działań profilaktycznych na rzecz wzmacniania rodziny.  

Cele szczegółowe: 

ØWsparcie rodzin z dziećmi w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

ØZapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz rozwiązywania już 
istniejących. 

ØZabezpieczenie podstawowych potrzeb dla rodzin z dziećmi. 

ØWsparcie kobiet w ciąży i rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. 

ØPodnoszenie standardów pracy służb instytucji pomocowych. 

Cel szczegółowy 1: 
Wsparcie rodzin z dziećmi w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 
LP. ZADANIA REALIZATORZY WSKAŹNIK 

REALIZACJI 
ZADAŃ 

PRZEWIDYWANE 
EFEKTY 

1.1 Zapewnienie 
opieki dzieciom 
poniżej 7 roku 
życia. 

Urząd Gminy Dobrzeń 
Wielki  

-Liczba miejsc w 
przedszkolach. 
- Liczba miejsc w 
klubach malucha. 

-Zapewnienie 
możliwości powrotu 
rodzicom na rynku 
pracy. 
-Wzrost liczby 
zaopiekowanych dzieci. 

1.2 Realizacja 
szkolnych 
programów 
profilaktycznyc
h, edukacyjnych 
i 
wychowawczyc
h. 

Placówki oświatowe z 
terenu gminy Dobrzeń 
Wielki. 

Ilość 
zrealizowanych 
programów. 

-Wspomaganie rozwoju 
dzieci i młodzieży. 
-Poprawa stylu życia 
dzieci i młodzieży. 

1.3 Zapewnienie 
alternatywnych 
form spędzania 
czasu wolnego 
dla dzieci i 

- Placówki oświatowe z 
terenu Gminy Dobrzeń 
Wielki. 
- Ośrodek Kultury w 
Dobrzeniu Wielkim. 

-Ilość 
zorganizowanych 
zajęć dla dzieci i 
młodzieży. 

-Nabycie umiejętności 
spędzania czasu 
wolnego. 
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młodzieży 
(poszerzenie 
oferty zajęć 
pozalekcyjnych, 
pozaszkolnych). 

- Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowychw 
Dobrzeniu Wielkim. 

1.4 Organizowanie 
wypoczynku 
letniego i 
zimowego dla 
dzieci i 
młodzieży. 

- Gminny Ośrodek Kultury 
w Dobrzeniu Wielkim. 
- Urząd Gminy Dobrzeń 
Wielki  
- Placówki oświatowe z 
terenu Gminy Dobrzeń 
Wielki.  

-Liczba 
zorganizowanych 
form wypoczynku 
-liczba dzieci 
korzystających z 
wypoczynku. 

-Stwarzanie warunków 
do aktywnego 
wypoczynku. 

1.5 Organizowanie 
festynów, 
inicjatyw 
sportowo-
rekreacyjnych, 
pikników 
rodzinnych, 
imprez 
okolicznościow
ych. 

-Urząd Gminy Dobrzeń 
Wielki 
- Placówki oświatowe z 
terenu Gminy Dobrzeń 
Wielki 
- Gminny Ośrodek Kultury 
w Dobrzeniu Wielkim. 

Liczba 
zorganizowanych 
przedsięwzięć  

- Integracja rodzin,  
- wzmacnianie więzi 
rodzinnych 
- poprawa stylu życia 

Cel szczegółowy 2: 
Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz 
rozwiązywanie już istniejących. 
LP. ZADANIA REALIZATORZY WSKAŹNIK 

REALIZACJI 
ZADAŃ 

PRZEWIDYWANE 
EFEKTY 

2.1 Świadczenie 
pracy socjalnej 
na rzecz rodzin 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Dobrzeniu 
Wielkim  

Ilość rodzin 
Objętych pracą 
socjalną  

Zapobieganie Powstaniu 
sytuacji kryzysowych 
poprzez wczesne 
reagowanie 

2.2 Zapewnienie 
rodzinom z 
problemem 
bezradności w 
sprawach 
opiekuńczo-
wychowawczyc
h pomocy 
asystenta 
rodziny 

Gminny Ośrodek Pomocy 
w Dobrzeniu Wielkim  

Ilość rodzin 
objętych 
asystenturą 

Zapobieganie 
powstawaniu sytuacji 
kryzysowych poprzez 
wczesne reagowanie 

2.3 Monitorowanie 
sytuacji rodzin 
zagrożonych 
dysfunkcjami/ro
dzin 
dysfunkcyjnych 
oraz analiza 
zjawisk 
rodzących 
potrzebę 
ubiegania się o 

-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Dobrzeniu 
Wielkim  
- Placówki oświatowe z 
terenu Gminy  
- Policja 

-Liczba rodzin 
objętych 
monitorowaniem 
przez GOPS 
-Liczba 
wpływających 
niebieskich kart 

Szybkie reagowanie na 
pojawiające się 
problemy w rodzinach 
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pomoc 
2.4 Motywowanie 

członków 
rodziny do 
podejmowania 
działań na rzecz 
niwelowania 
własnych 
dysfunkcji, np. 
podjęcie terapii 
leczenia 
uzależnień, 
terapii dla ofiar i 
sprawców 
przemocy 
domowej 

-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Dobrzeniu 
Wielkim 
-Zespół Interdyscyplinarny 
(grupa robocza) w 
Dobrzeniu Wielkim  
- Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Opolu 
-Gminna Komisja  
Rozwiązywania 
problemów Alkoholowych 
w Dobrzeniu Wielkim   

-Ilość osób, które 
skorzystały z 
terapii 
-Liczba dzieci 
umieszczonych w 
pieczy zastępczej 

-Poprawa 
funkcjonowania rodzin 
-zapewnienie warunków 
do rozwoju dzieci 
umieszczonych w pieczy 
zastępczej  

2.5 Współfinansow
anie pobytu 
dzieci w pieczy 
zastępczej  

-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Dobrzeniu 
Wielkim 

- Liczba dzieci 
umieszczonych w 
pieczy zastępczej 

-Zapewnienie warunków 
do rozwoju dzieci 
umieszczonych w pieczy 
zastępczej 

Cel szczegółowy 3: 
Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dla rodzin z dziećmi 
LP.  ZADANIA REALIZATORZY  WSKAŹNIKI 

REALIZACJI 
ZADAŃ 

PRZEWIDYWANE 
EFEKTY 

3.1 Udzielanie 
rodzinom 
będącym w 
trudnej sytuacji 
życiowej 
pomocy 
finansowej i 
rzeczowej 

-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Dobrzeniu 
Wielkim 

- Liczba rodzin 
objętych pomocą 
społeczną 
-Liczba rodzin 
korzystających z 
zasiłków 
rodzinnych 

-Poprawa jakości życia 
rodzin  

3.2 Zapewnienie 
dzieciom i 
młodzieży 
pomocy w 
postaci 
posiłków w tym 
w ramach 
programu „ 
Posiłek w 
szkole i w 
domu” 

-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Dobrzeniu 
Wielkim 

- Liczba dzieci 
korzystających z 
bezpłatnych 
posiłków  

-Zmniejszenie problemu 
niedożywienia dzieci  
- Wdrożenie 
prawidłowych nawyków 
żywieniowych  

3.3 Zapewnienie 
pomocy 
materialnej dla 
uczniów 
(stypendia 
szkolne)  

-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Dobrzeniu 
Wielkim 

- Liczba rodzin 
objętych 
wsparciem  

-Poprawa 
funkcjonowania rodzin i 
osób korzystających ze 
wsparcia 

3.4 Poradnictwo i 
praca socjalna 
na rzecz rodzin 

-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Dobrzeniu 
Wielkim 

- Liczba rodzin 
objętych 
wsparciem  

-Poprawa 
funkcjonowania rodzin i 
osób korzystających ze 
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z dziećmi 
świadczona 
przez 
pracowników 
socjalnych  

wsparcia 

3.5 Monitorowanie 
sytuacji 
zdrowotnej i 
edukacyjnej 
dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych.  

-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Dobrzeniu 
Wielkim 
- Placówki opieki 
zdrowotnej z terenu 
Gminy Dobrzeń Wielki 
-Placówki oświatowe z 
terenu Gminy Dobrzeń 
Wielki  

Liczba dzieci i 
rodzin objętych 
monitorowaniem. 

-Zapobieganie 
powstawaniu sytuacji 
kryzysowych poprzez 
wczesne reagowanie  

Cel szczegółowy 4: 
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym 
LP.  ZADANIA REALIZATORZY WSKAŹNIKI 

REALIZACJI 
ZADAŃ 

PRZEWIDYWAN 
EFEKTY 

4.1 Poradnictwo i 
praca socjalna 
na rzecz rodzin 
z dziećmi 
świadczone 
przez asystenta 
rodziny i 
pracowników 
socjalnych 

-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Dobrzeniu 
Wielkim 

-Ilość rodzin 
objętych 
asystenturą  
- Ilość rodzin 
objętych pracą 
socjalną  

- Wsparcie rodzin w 
trudnej sytuacji 
życiowej,  
- Ułatwienie dostępu do 
różnorodnych form 
wsparcia i pomocy  

4.2  Objęcie 
wsparciem 
materialnym 
rodzin z 
dzieckiem 
niepełnosprawn
ym 

-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Dobrzeniu 
Wielkim  

-Ilość rodzin 
korzystających z 
jednorazowego 
świadczenia w 
wys. 4000 zł  

-Częściowa poprawa 
sytuacji materialnej  

Cel szczegółowy 5: 
 
Podnoszenie standardów pracy instytucji pomocowych 
LP. ZADANIA REALIZATORZY WSKAŹNIKI 

REALIZACJI 
ZADAŃ 

PRZEWIDYWANE 
EFEKTY 

5.1 Podnoszenie 
kwalifikacji 
zawodowych 
pracowników 
zajmujących się 
pomocą rodzinie 
poprzez udział 
w szkoleniach 
specjalistycznyc
h  

-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Dobrzeniu 
Wielkim 

-Liczba 
przeszkolonych 
pracowników  

-Wzrost kompetencji 
osób bezpośrednio 
zaangażowanych w 
pracę z rodzinami 

5.2 Budowanie oraz 
koordynowanie 

-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Dobrzeniu 

-Liczba spotkań 
Zespołu 

-Udzielenie 
kompleksowej pomocy 
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współpracy 
pomiędzy 
wszystkimi 
instytucjami 
zajmującymi się 
pracą z rodziną, 
dążeniem do 
interdyscyplinar
nych działań 
skierowanych 
do rodzin 
będących w 
kryzysie 

Wielkim Interdyscyplinarn
ego, grup 
roboczych, 
-Liczba instytucji 
zaangażowanych 
w prace na rzecz 
dzieci i rodzin 

dziecku i rodzinie 

9. Źródło finansowania Programu 

Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Wspierania Rodzin na lata 2023-2025 w Gminie 
Dobrzeń Wielki są: 

1) środki własne z budżetu gminy; 

2) środki finansowe poszczególnych podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań określonych 
w programie; 

3) środki finansowe z funduszów zewnętrznych, w tym rządowych, poza rządowych, programów celowych 
i funduszy unijnych. 

10. Monitoring Programu 

Monitoring realizacji Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 dla Gminy Dobrzeń Wielki 
będzie opierał się przede wszystkim na gromadzeniu i analizowaniu danych będących w posiadaniu 
Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej jako koordynator programu i jednocześnie instytucji wiodącej przy 
jego realizacji. Dodatkowo pozyskiwane będą informacje od innych instytucji i podmiotów w zakresie 
wskazanym w Programie. Działania wyznaczone do realizacji będą obszarami podlegającymi 
monitorowaniu. Rezultatem monitoringu będą sprawozdania roczne, o których mowa w art. 179  Ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

11. Podsumowanie 

Celem Gminnego Programu Wsparcia Rodziny na lata 2023-2025 jest zapobieganie negatywnym 
zjawiskom dotyczącym rodziny. Działając zgodnie z zasadą „lepiej zapobiegać niż leczyć” należy 
promować działania profilaktyczne, które są ukierunkowane na wsparcie rodzin niewydolnych 
wychowawczo. Wskazane propozycje zawierają przede wszystkim działania profilaktyczne i wspierające. 
By zrealizować zaplanowane działania konieczna jest ścisła, systematyczna współpraca wszystkich 
instytucji. Spodziewanym efektem realizacji programu ma być polepszenie sytuacji dziecka i rodziny, 
poczucie bezpieczeństwa socjalnego, ograniczenie patologii społecznej, zminimalizowanie negatywnych 
zachowań oraz stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla rodziny i dzieci. 
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Spis tabel  

1. Tabela 1. Liczba mieszkańców w latach 2016-2021 

2. Tabela 2. Przyrost naturalny w latach 2016-2021 

3. Tabela 3. Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną 

4. Tabela 4. Przesłanki uprawniające do korzystania ze świadczeń z tytułu pomocy społecznej 

5. Tabela 5. Struktura rodzin z dziećmi objętych pomocą GOPS 

6. Tabela 6. Liczba dzieci objętych dożywieniem w placówkach oświatowych 

7. Tabela 7. Liczba osób objętych pomocą w formie stypendium szkolnego 

8. Tabela 8. Liczba rodzin korzystających z wybranych form pomocy 

9. Tabela 9. Osoby doznające przemocy domowej 

10. Tabela 10. Przemoc domowa w rodzinach wychowujących dzieci 

11. Tabela 11. Rodziny objęte wsparciem Asystenta Rodziny w latach 2019-2021 

12. Tabela 12. Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej w latach 2019-2021 

13. Tabela 13. Placówki wychowania przedszkolnego na terenie gminy 

14. Tabela 14.Szkoły podstawowe na terenie gminy 
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Projekt 
 
z dnia  17 stycznia 2023 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR LV/   /2023 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy 
dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 
z 2023 r. poz. 40) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy 
dzierżawy, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, z tym samym dzierżawcą, której przedmiotem jest 
nieruchomość położona na terenie miasta Opola, obręb Brzezie, stanowiąca własność Gminy Dobrzeń Wielki, 
oznaczona jako działki numer 727/62, 728/62, 735/65, 736/65, 750/59 i 751/59 o łącznej powierzchni 7,1889 
ha, objęta księgą wieczystą nr OP1O/00058128/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Opolu. 

§ 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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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2023 r. poz. 40) „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…”. 

Zgodnie z art. 37 ust. 4  Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) „zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony 
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia 
rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych 
umów.” 

Uwzględniając powyższe, dotychczasowy dzierżawca zwrócił się z prośbą o zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy na okres do 10 lat, nieruchomości położonej na terenie miasta Opola, oznaczonej jako działki 
numer 727/62, 728/62, 735/65, 736/65, 750/59 i 751/59 stanowiącej własność Gminy Dobrzeń Wielki. 

Wnioskodawca, z uwagi na fakt, iż dzierżawi przedmiotową nieruchomość od kilku lat, należycie 
wywiązując się z warunków zawartych w umowie, wnosi o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. 

Wobec powyższego, proszę o podjęcie niniejszej uchwały, gdyż uchwała rodzi skutki finansowe 
w budżecie gminy w postaci pozyskania dochodu dla budżetu z tytułu czynszu dzierżawnego. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 6749A894-BC88-485A-A405-111537C59BFC. Projekt Strona 1



Projekt 
 
z dnia  17 stycznia 2023 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR LV/   /2023 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy 
najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 

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 2023 r. poz. 40) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu 
na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, na rzecz dotychczasowejo najemcy, której przedmiotem jest lokal 
użytkowy o pow. 82,59 m2, położony w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Kościelnej 5 w budynku znajdującym się 
na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 1682/342 arkusz mapy 3, o pow. 0,0818 ha, 
stanowiącej własność Gminy Dobrzeń Wielki, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg 
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00041219/2. 

§ 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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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2023 r. poz. 40) „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…”. 

Zgodnie z art. 37 ust. 4  Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) „zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony 
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia 
rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych 
umów.” 

Uwzględniając powyższe, dotychczasowy najemca zwrócił się z prośbą o zawarcie kolejnej umowy 
najmu lokalu użytkowego na okres do 10 lat, położonego na parterze w budynku przy ul. Kościelnej 
5 w Dobrzeniu Wielkim z przeznaczeniem na cele prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenia 
Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak. Wnioskodawca, z uwagi na fakt, iż najmuje 
przedmiotowy lokal już od kilku lat, należycie wywiązując się z warunków zawartych w umowie, wnosi 
o zawarcie kolejnej umowy najmu. 

Wobec powyższego, proszę o podjęcie niniejszej uchwały, gdyż uchwała rodzi skutki finansowe 
w budżecie gminy w postaci pozyskania dochodu dla budżetu z tytułu czynszu za najem lokalu. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 8E7A0955-6B71-4AC7-B69B-51DD5FE5DBFA. Projekt Strona 1



Projekt 
 
z dnia  17 stycznia 2023 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR LV/   /2023 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte  
wieloletnim rządowym  programem  "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2023r. 
poz. 40), art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2021r. poz. 2268; zm.: 
Dz. U. z 2021r. poz.1981,poz.2270, Dz. U. z 2022r. poz. 1, poz.  66, poz.1079, poz.1692, poz.1700, poz. 1967, 
poz.2127), w związku z uchwałą Nr 264 Rady Ministrów  z dnia 28 grudnia 2022 r zmieniającą uchwałę 
w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 
(M.P. z 2022 r. poz. 1287), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej  w formie posiłku 
albo świadczenia rzeczowego  w postaci produktów żywnościowych, od osób  objętych wieloletnim  rządowym 
programem  "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub 
dochód osoby w rodzinie nie przekracza  wysokości 200%  kryterium dochodowego , określonego  
odpowiednio w art.8 ust.1  pkt 1 lub pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr III/20/18 Rady Gminy Dobrzeń Wielki  z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie 
określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim 
rządowym  programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki 

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

 

   

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki 
 
 

mgr Piotr Szlapa 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 92BC4EFA-44C5-4776-86AC-D13403359F1C. Projekt Strona 1



 
Uzasadnienie 

Ustanowiony uchwałą Rady Ministrów  nr 264 z dnia 28 grudnia 2022 r.  zmieniającą uchwałę w sprawie 
ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2022 
poz.1287), wieloletni rządowy program przewiduje od 01 stycznia 2023r.  udzielanie wsparcia w zakresie 
dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe do  wysokości 200 % kryterium, o którym mowa 
w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. 

W  związku z trudną sytuacją dochodową i życiową osób i rodzin korzystającychze wsparcia systemu 
pomocy społecznej podwyższenie z 150% do wysokości 200% kryterium dochodowego w zakresie  
odstąpienia od żądania zwrotu wydatków dot. dożywiania ułatwi oraz uskuteczni działalność zapobiegającą 
rozszerzaniu się ubóstwa, a także umożliwi osobom potrzebującym i rodzinom zabezpieczenie 
podstawowych potrzeb życiowych. 

Należy podkreślić, że nadrzędnym celem pomocy społecznej jest wspieranie osóbi rodzin, które znalazły 
się w trudnych sytuacjach życiowych oraz zapobieganie takim sytuacjom. Wobec powyższego podjęcie 
stosownej uchwały jest uzasadnione. 

Skutki finansowe uchwały: wzrost wydatków na wypłatę świadczenia na zakup posiłku lub żywności. 

Źródła finansowania : środki rządowe w wysokości dofinansowania 60% oraz środki własne gminy 40% , 
ujęte w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim na rok 2023. 
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