
Projekt

z dnia  20 lutego 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXX/........./2017
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 2 marca 2017 r.

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2016r. 
poz. 446 i 1579), w związku z  art. 4I ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t. j. Dz. U. z 2016r. poz.487, z późn. zm.) oraz z  art.10 ust. 2-4 ustawy z dnia 
29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu narkomanii ( t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 224, z późn. zm.) Rada Gminy Dobrzeń 
Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.  Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017, zwany dalej Programem, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Program jest częścią Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobrzeń Wielki na lata 
2016-2026.

3. Ustalenia Programu zachowują ważność do dnia uchwalenia przez Radę Gminy Programu na rok następny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Załącznik do Uchwały Nr XXX/........./2017

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 2 marca 2017 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

na rok 2017.

Wstęp – postanowienia ogólne.

§ 1. 1. Rada Gminy Dobrzeń Wielki przyjmuje Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017, zwany dalej Programem, w celu wykonania zadań 
Gminy Dobrzeń Wielki, zwanej dalej Gminą, wynikających w szczególności z ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

2. Na szkody związane z nadużywaniem alkoholu i zażywaniem substancji psychoaktywnych narażony jest 
bezpośrednio lub pośrednio każdy mieszkaniec Gminy. Program określa więc lokalną strategię
w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających
z nadużywania napojów alkoholowych i zażywania substancji psychoaktywnych, która jest częścią  Gminnej 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2016-2026, uchwalonej przez 
Radę Gminy.

3. Narkomania w Polsce dotyczy przede wszystkim ludzi młodych, ale trudno jest określić prawidłowość 
odnośnie środowisk, które mogą być „narkomanotwórcze”. Młodzi ludzie biorący narkotyki pochodzą z rodzin 
o różnym statusie społecznym i materialnym, zarówno z małych miejscowości i z dużych miast.

4. Do czynników sprzyjających szerzeniu się zjawiska używania i nadużywania środków psychoaktywnych 
można zaliczyć m.in. chaos i kryzys wartości, brak autorytetów i ideałów, a do tego bezrobocie, brak perspektyw 
i kryzys rodziny.

5. Wraz ze zmianami ustrojowymi zwiększyła się podaż i różnorodność narkotyków na nielegalnym rynku, 
a tym samym ich dostępność. Zmieniły się zarówno wzory używania jak i rodzaj najczęściej używanych substancji. 
Zmieniła się również ocena stosowania niektórych narkotyków dopuszczająca ich używanie w efekcie podążania 
za modą, gdzie narkotyki stają się elementem towarzyszącym zabawom młodzieży, czy też wspomagają młodych 
ludzi w nauce.

6. Istotne jest poszerzenie wiedzy mieszkańców na temat bardzo niebezpiecznego zjawiska, jakim jest 
używanie (w szczególności przez ludzi młodych) substancji o charakterze środków psychoaktywnych, określanych 
mianem „dopalaczy”. Nieznany skład chemiczny tych środków sprawia, że udzielenie pomocy medycznej 
w przypadku komplikacji zdrowotnych spowodowanych ich zażyciem jest utrudnione i może prowadzić do 
śmierci.

7. W Programie uwzględnione zostały cele i zadania w zakresie profilaktyki, określone w ustawie z dnia 
11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2015r. poz.1916) oraz wnioski i rekomendacje wynikające 
z badań przeprowadzonych w 2015r. w ramach „Diagnozy problemów społecznych”#, zwanej dalej Diagnozą, 
w tym konieczność ukierunkowania działań profilaktycznych na pogłębienie świadomości dzieci, młodzieży 
i dorosłych w zakresie szkodliwości nadmiernego spożywania alkoholu, zażywania substancji psychoaktywnych (w 
tym „dopalaczy”), problemu nikotynowego oraz na przeciwdziałanie przemocy.

8. W ramach Programu wspierane będą działania, które dają dzieciom, młodzieży i ich rodzinom możliwość 
wzmocnienia łączących ich więzi poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu, w tym programy profilaktyczne 
z udziałem rodziców, imprezy szkolne, festyny rodzinne, współzawodnictwa, konkursy etc.

9. Rada Gminy uznaje za zasadne realizowanie w ramach Programu różnych form zajęć dodatkowych dla 
dzieci i młodzieży w czasie wolnym oraz organizowanie wypoczynku w okresie ferii letnich
i zimowych.
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10. Istotnym elementem Programu jest działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Dobrzeniu Wielkim (zwanej dalej GKRPA), powołanej przez Wójta, która wykonuje zadania 
określone ustawą, uczestniczy w realizacji Programu i służy pomocą, informując osoby zainteresowane 
o możliwościach podjęcia leczenia, terapii oraz o możliwościach skorzystania ze specjalistycznej pomocy 
w sytuacjach kryzysowych, w tym również w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie.

W 2016r. GKRPA odbyła 24 posiedzenia, na które wezwano łącznie 39 osób nadużywających napojów 
alkoholowych, w tym 6 kobiet. Z wnioskami do komisji o podjęcie działań występowali członkowie rodzin (28 
zgłoszeń), Komisariat Policji w Dobrzeniu Wielkim ( 5 zgłoszeń) oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (7 zgłoszeń).

11. Zadania zapisane w Programie są w przeważającej części kontynuacją działalności prowadzonej w ramach 
programów z lat ubiegłych i są dostosowane do potrzeb lokalnych i możliwości ich zaspokojenia w oparciu 
o posiadane zasoby.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych albo zagrożonych 
uzależnieniem od alkoholu lub środków psychoaktywnych oraz wspomaganie podmiotów w działaniach 

służących rozwiązywaniu problemów uzależnień.

§ 2. 1.  1. Udzielanie pomocy osobom dotkniętym problemem alkoholowym lub osobom zagrożonym 
narkomanią, wyrażającym wolę podjęcia leczenia odwykowego lub terapii, w nawiązaniu pierwszego kontaktu 
z zakładami leczniczymi zajmującymi się lecznictwem odwykowym i terapią. 

2. Współpraca z zakładami lecznictwa odwykowego oraz wspieranie działań tych zakładów na rzecz osób 
z terenu Gminy Dobrzeń Wielki. Współpraca może obejmować w szczególności:

1) dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji specjalistów prowadzących terapię;

2) zakup sprzętu medycznego oraz  materiałów edukacyjnych, niezbędnych do realizacji programów 
terapeutycznych.

3. Współpraca z Izbą Wytrzeźwień, działającą przy Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym 
i Uzależnionym w Opolu, (ul. ks. Popiełuszki 18) w zakresie:

1) przyjmowania osób nietrzeźwych zamieszkałych w gminie Dobrzeń Wielki do wytrzeźwienia i udzielenie im 
niezbędnej pomocy medycznej;

2) informowania przyjętych osób (po ich wytrzeźwieniu) o szkodliwości nadmiernego spożywania alkoholu oraz 
motywowanie tych osób do podjęcia leczenia;

3) przepływu informacji między Izbą Wytrzeźwień, a Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych o osobach przyjętych do izby wytrzeźwień więcej niż jeden raz w roku.

4. Udzielenie wsparcia finansowego zakładom lecznictwa odwykowego i innym podmiotom leczniczym 
prowadzącym terapie osób uzależnionych albo izbie wytrzeźwień następuje na wniosek tych podmiotów i wymaga 
zawarcia przez Wójta porozumienia z organem prowadzącym dany podmiot. Wysokość dofinansowania określa 
Rada Gminy w odrębnej uchwale.

5. Finansowanie kosztów badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przeprowadzanych przez biegłych 
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, zgodnie ze skierowaniem GKRPA (§3 ust. 1, pkt 3 Programu).

6. Finansowanie kosztów działalności GKRPA, w tym w szczególności:

1) kosztów opłat sądowych od postępowań wszczętych na wniosek GKRPA, zgodnie
z art. 26 ust.3 ustawy;

2) zakupu sprzętu, w tym informatycznego oraz  materiałów biurowych niezbędnych do wykonywania zadań;

3) zakupu materiałów edukacyjnych i wydawnictw specjalistycznych;

4) wynagrodzeń i podróży służbowych członków GKRPA, związanych z wykonywaniem zadań oraz dojazdem na 
szkolenia i narady (na zasadach określonych w §7 Programu).

Działania na rzecz rodzin, w których istnieją problemy związane z alkoholem, zażywaniem 
środków psychoaktywnych, w tym pomoc psychospołeczna, prawna oraz ochrona przed przemocą 

w rodzinie.

§ 3. 1. Działania podejmowane przez  GKRPA obejmują w szczególności: 
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1) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących osób nadużywających napojów alkoholowych, oraz zagrożonych 
narkomanią i innymi uzależnieniami;

2) zapraszanie osób nadużywających alkoholu lub zagrożonych innym uzależnieniem, jak również 
współuzależnieniem, na posiedzenia GKRPA, przeprowadzanie rozmów motywujących do podjęcia leczenia 
odwykowego lub terapii oraz udzielanie informacji na temat placówek leczenia uzależnień oraz podmiotów 
świadczących pomoc w zakresie zmiany szkodliwych nawyków, związanych ze spożywaniem alkoholu oraz 
oferujących pomoc psychospołeczną i prawną;

3) kierowanie osób, co do których istnieje podejrzenie o używanie alkoholu w sposób szkodliwy, na badanie 
specjalistyczne przez biegłych (lekarz psychiatra i psycholog) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu;

4) przygotowanie niezbędnej dokumentacji i kierowanie do Sądu Rejonowego w Opolu wniosków o orzeczenie 
obowiązku podjęcia leczenia odwykowego w stosunku do niektórych osób nadużywających alkoholu;

5) przygotowywanie dla potrzeb policji, prokuratury i sądów informacji o osobach objętych działaniem GKRPA – 
na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

6) inicjowanie procedury Niebieskiej Karty w przypadku powzięcia przez GKRPA wiadomości lub podejrzenia 
o stosowaniu przemocy w rodzinach osób nadużywających alkoholu czy środków psychoaktywnych oraz 
współpraca w tym zakresie z powołanym w Gminie zespołem interdyscyplinarnym;

7) rozpatrywanie planów i sprawozdań dotyczących realizacji dodatkowych zajęć dla dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych, finansowanych w całości lub w części ze środków przeznaczonych na realizację Programu.

2. Udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy obejmującej w szczególności:

1) organizowanie i finansowanie letniego i zimowego wypoczynku, w programie którego uwzględniane są zajęcia 
obejmujące m.in. profilaktykę uzależnień oraz przeciwdziałanie agresji i przemocy oraz zasady bezpieczeństwa 
ruchu drogowego w kontekście trzeźwości jego uczestników;

3) dofinansowanie organizowanych przez jednostki gminne i inne podmioty dodatkowych zajęć rekreacyjno – 
sportowych, edukacyjnych i świetlicowych, ze szczególnym uwzględnieniem tych zajęć, w których mają 
możliwość uczestniczenia dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych chorobą alkoholową (dofinansowanie 
może obejmować również wynagrodzenie osób prowadzących);

4) udzielanie pomocy (w tym finansowej), w organizowaniu w Gminie rodzinnych imprez sportowych, 
rekreacyjnych i innych, propagujących zdrowy i wolny od uzależnień tryb życia, z uwzględnieniem wartości, 
jakimi są więzi rodzinne, z zastrzeżeniem § 8 ust.2 Programu;

5) dożywianie dzieci biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych, w tym w czasie ferii letnich
i zimowych organizowanych na terenie Gminy;

6) dofinansowanie w razie potrzeby dowozu dzieci i młodzieży uczestniczących w dodatkowych zajęciach. 
plastycznych, muzycznych, teatralnych, sportowych, wycieczkach, obozach itp.
w tym organizowanych przez GOK, do miejsca prowadzenia tych zajęć;

7) współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym powołanym w Gminie w zakresie udzielania pomocy rodzinom, 
w których istnieje problem alkoholowy i zagrożenie przemocą w rodzinie.

8) współpraca z jednostkami gminnymi w zakresie organizacji i utrzymania bazy dla prowadzenia zajęć dla dzieci 
i młodzieży w ramach profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy.

3. Zapewnienie osobom zagrożonych i dotkniętym  problemem alkoholowym, innym uzależnieniem lub 
przemocą nieodpłatnej pomocy psychologicznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim.

4. Zapewnienie mieszkańcom Gminy pomocy prawnej w Punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzonym 
w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim w ramach porozumienia z Powiatem Opolskim.

Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna

§ 4. 1. Realizacja programu profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów” dla klas II i III wszystkich 
gimnazjów w Gminie, obejmującego profilaktykę uzależnień pod kątem ograniczania zachowań ryzykownych, 
korzystania z narkotyków oraz alkoholu.  

2. Wspomaganie szkół, przedszkoli i innych jednostek gminnych w realizacji projektów, programów oraz 
różnych form zajęć i warsztatów edukacyjno – profilaktycznych, w tym w szczególności:

Id: 08A1EEBC-A370-4F90-B409-756CA5C80999. Projekt Strona 3



1) zakup materiałów, usług i pomocy naukowych niezbędnych do realizacji tych przedsięwzięć;

2) finansowanie wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia, nie będących pracownikami danej jednostki. 
Priorytetowo traktowane będą projekty i programy profilaktyczne w szkołach, których twórcami i jednocześnie 
uczestnikami i odbiorcami są dzieci i młodzież.

3. Wspieranie organizowanych przez jednostki gminne i inne podmioty konkursów (plastycznych, 
artystycznych i literackich) o tematyce profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy; zachęcanie dzieci 
i młodzieży do udziału w tych konkursach poprzez zakupienie nagród dla ich uczestników i zwycięzców.

4. Podnoszenie kompetencji i wiedzy osób zaangażowanych w realizację w gminie zadań objętych Programem 
poprzez organizowanie i finansowanie szkoleń w szczególności dla:

1) członków GKRPA;

2) policjantów z Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim;

3) pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim;

4) pracowników służby zdrowia;

5) nauczycieli (ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń pedagogów szkolnych);

6) innych osób, których działalność związana jest z profilaktyką uzależnień, niesieniem pomocy ludziom 
dotkniętym problemem uzależnień  i ich rodzinom oraz ofiarom przemocy.

5. Współpraca ze szkołami i przedszkolami oraz innymi podmiotami w podejmowaniu działań mających na 
celu zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców (programy profilaktyczne, warsztaty, spotkania etc).

6. Zorganizowanie szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych z terenu gminy (szkolenie obejmujące 
w szczególności przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim).

7. Finansowanie wynagrodzeń prelegentów i osób prowadzących zajęcia, pogadanki lub warsztaty dla różnych 
grup społecznych, jeśli tematyka tych spotkań związana jest z profilaktyką uzależnień lub przeciwdziałaniem 
przemocy.

8. Zakup oraz rozprowadzanie na terenie gminy materiałów edukacyjnych  w tym różnego typu wydawnictw 
i filmów związanych tematycznie z szeroko pojętą profilaktyką w zakresie uzależnień i przemocy, w tym w ramach 
działań zapisanych w § 8 ust. 3 Programu.

9. Prowadzenie we współpracy z Komisariatem Policji w Dobrzeniu Wielkim wspólnych działań edukacyjno-
profilaktycznych, w tym w ramach ogólnopolskich kampanii profilaktycznych, zmierzających do ograniczenia 
zjawiska nietrzeźwości wśród uczestników ruchu drogowego, w szczególności młodych kierowców i rowerzystów. 
Dla realizacji tych działań przewiduje się możliwość zakupu materiałów edukacyjnych (ulotki, broszury, etc) jak 
również (w razie zaistnienia takiej potrzeby) urządzenia do kontroli trzeźwości uczestników ruchu drogowego.

10. Wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień oraz 
działań zmierzających do wzmacniania więzi rodzinnych oraz podnoszenia kompetencji wychowawczych 
rodziców.

11. Współudział w tworzeniu miejsc rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem 
przestrzeni do odpoczynku i rekreacji całej rodziny.

12. Udział w ogólnopolskich akcjach i kampaniach profilaktycznych o charakterze informacyjno-edukacyjnym.

13. Zakup materiałów edukacyjnych dla potrzeb GKRPA (czasopisma, broszury, książki).

Wspieranie zatrudnienia socjalnego

§ 5. 1.  1. Osoby uzależnione, które zakończyły program psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, 
a które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym 
staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz 
uniemożliwiającej  lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym społecznym i rodzinnym, mogą zostać 
skierowane do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu 
Wielkim lub przez centrum integracji społecznej, z którym Gmina Dobrzeń Wielki podpisze porozumienie 
w sprawie kierowania osób do centrum.
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2. Skierowanie na zajęcia o którym mowa w ust. 1 odbywa się na zasadach określonych
w ustawie z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (t. j. Dz.U. z 2016r., poz.1828).

3. W przypadku zaistnienia konieczności kierowania osób uzależnionych, będących  mieszkańcami Gminy, na 
zajęcia do centrum integracji społecznej, Rada Gminy Dobrzeń Wielki w drodze odrębnej uchwały określi 
wysokość dotacji dla centrum, przeznaczonej na pokrycie kosztów uczestnictwa tych osób w zajęciach. Dotacja 
przyznana zostanie ze środków przeznaczonych na realizację Programu.

4. Osoby wymienione w ust.1 mogą zostać objęte zatrudnieniem wspieranym, o którym mowa w art.15b 
ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w ramach kontraktu socjalnego  zawartego z pracownikiem socjalnym Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim na zasadach określonych w art. 108 ustawy z dnia 12 marca 
2004r. o pomocy społecznej ( t. j. Dz. U. z 2016r. poz.930, z późn. zm.) lub w ramach indywidualnego programu 
zatrudnienia socjalnego podpisanego z kierownikiem centrum integracji społecznej zgodnie z art. 12 ust.4 
i art. 13 ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Kontrola przestrzegania przepisów ustawy i podejmowanie interwencjiw związku z ich naruszeniem.

§ 6. 1.  GKRPA dokonuje kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców zasad i warunków korzystania 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w 2016r. kontrolą objęto 12 punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych). 

2. Kontrola przedsiębiorców przeprowadzana jest na podstawie i w ramach pisemnego upoważnienia wydanego 
przez Wójta, z zachowaniem art. 183 ustawy. 

3. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, określonych 
w ustawie i uchwałach Rady Gminy, GKRPA występuje do Wójta o cofnięcie zezwolenia zgodnie z art.18 ust.10, 
pkt 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zasady wynagradzania GKRPA.

§ 7. 1.  Osoby wchodzące w skład GKRPA otrzymują wynagrodzenie w wysokości 20% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, 
ustalanego na zasadach określonych ustawą z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(Dz. U. z 2015r.poz. 2008, z późn. zm.), obowiązującego w dniu uchwalenia Programu. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje za wykonanie następujących prac:

1) udział w posiedzeniu GKRPA (za każde posiedzenie, jednak nie więcej niż za dwa posiedzenia w miesiącu);

2) przeprowadzenie z upoważnienia Wójta kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie 
przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (za każdy dzień 
kontroli, jednak nie więcej niż za 6 dni w okresie obowiązywania Programu);

3) przewodniczącemu GKRPA za pełnienie dyżuru (za każdy dyżur, jednak nie więcej niż raz w miesiącu).

3. Wynagrodzenie nie przysługuje w przypadku, gdy osoba wchodząca w skład GKRPA jest zatrudniona 
w Urzędzie Gminy lub jednostce gminnej i wykonuje czynności określone w ust.2 w tym samym czasie, za który 
otrzymuje wynagrodzenie od swojego pracodawcy.

4. Wynagrodzenie wypłacane jest w cyklu miesięcznym. Podstawę do wypłaty wynagrodzenia jest podpisana 
lista obecności, potwierdzająca udział osób wchodzących w skład GKRPA w pracach wymienionych w ust.2 
w danym miesiącu. W przypadku przeprowadzenia kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych, do listy 
obecności dołączane są upoważnienia Wójta do przeprowadzenia tej kontroli.

5. Osobom wchodzącym w skład GKRPA przysługuje zwrot kosztów podróży związanych
z wykonywaniem funkcji oraz dojazdem na szkolenia, narady i inne spotkania, jeśli wiążą się
z koniecznością wyjazdu poza granice Gminy Dobrzeń Wielki. Zwrot kosztów podróży następuje według zasad 
podanych w rozporządzeniu MPiPS z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi 
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej  jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowych (Dz. U. 
z 2013r. poz.167). Polecenia wyjazdu wydaje i podpisuje Wójt.

6. Wynagrodzenia osób wchodzących w skład GKRPA oraz zwrot kosztów podróży wypłacane są przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim.

Postanowienia końcowe
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§ 8. 1. Zadania określone Programem finansowane są ze środków pochodzących z opłat za wydanie 
i korzystanie przez przedsiębiorców z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Dobrzeń Wielki. 

2. Przewidziane w Programie wsparcie finansowe organizowanych w gminie festynów, imprez, zajęć, 
konkursów i innej działalności  możliwe jest pod warunkiem, że nie zbiega się ono ze sprzedażą lub podawaniem 
napojów alkoholowych w miejscu i czasie ich trwania. Oświadczenie o spełnieniu tego warunku organizator 
imprezy składa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

3. Podmioty, które otrzymają dofinansowanie ze środków przeznaczonych na realizację Programu, 
zobowiązane są do nieodpłatnego rozpowszechniania materiałów informacyjnych o treściach profilaktycznych, 
w tym broszur, ulotek, plakatów i innych, przekazanych im przez GKRPA lub Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Dobrzeniu Wielkim.

§ 9. 1. Program jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim. 

2. Urząd Gminy i GKRPA udzielają merytorycznej i organizacyjnej pomocy w realizacji programu.

§ 10. Program jest częścią Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobrzeń Wielki na lata 
2016-2026, przyjętej przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki  i jest realizowany w korelacji z innymi programami 
uchwalonymi przez Radę Gminy, w tym w szczególności z:

1) Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 
lata 2015-2017,

2) Gminnym Programem Wspierania Rodziny na lata 2015-2017.
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Projekt

z dnia  22 lutego 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXX/     /2017
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 2 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla 
kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Dobrzeń Wielki oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2016r. poz. 446; zm. poz. 1579) oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2017r. poz. 59), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, na wolne miejsca, dla 
kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Dobrzeń Wielki oraz ustala się wartość punktową poszczególnych kryteriów do  postępowania 
rekrutacyjnego. 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o szkole podstawowej – należy przez to rozumieć publiczne szkoły 
podstawowe, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym.

§ 3. Określa się następujące kryteria naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz punkty 
przyznane za poszczególne kryteria i dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, dla 
uczniów zamieszkałych poza obwodami szkół podstawowych, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem 
prowadzącym:

L. p. Kryterium
Dokument niezbędny do 
potwierdzenia spełniania 

kryterium

Liczba 
punktów

1. Rodzeństwo kandydata uczęszcza już do danej 
szkoły podstawowej.

Oświadczenie rodzica 
(prawnego opiekuna)

4

2. Kandydat mieszka na terenie gminy Dobrzeń 
Wielki, lecz w obwodzie innej szkoły.

Oświadczenie rodzica 
(prawnego opiekuna)

4

3. Rodzic (prawny opiekun) kandydata pracuje 
w miejscowości należącej do obwodu danej 
szkoły podstawowej. 

Zaświadczenie 
o zatrudnieniu na terenie 

gminy

3

4. Rodzice (prawni opiekunowie) kandydata 
mieszkają na terenie gminy Dobrzeń Wielki.

Oświadczenie rodzica 
(prawnego opiekuna)

5

5. Dochód, o którym mowa 
w art. 131 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe, na osobę w rodzinie 
kandydata nie przekracza 100% kwoty 
określonej w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
(j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518).

Oświadczenie rodzica 
(prawnego opiekuna) 2

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 18

Id: 01D92F18-1DCB-4453-845F-A3C0B23279BC. Projekt Strona 1



§ 4. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych w § 3 pkt tabeli  1, 2, 4 i 5, są 
oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów), złożone w odniesieniu do każdego z wymienionych kryteriów. 
Kryterium określone w § 3. pkt tabeli 3, potwierdza się zaświadczeniem z zakładu pracy, chociażby jednego 
rodzica.

§ 5. Kryteria określone w niniejszej uchwale, dotyczyć będą postępowań rekrutacyjnych począwszy od 
rekrutacji na rok szkolny 2017/2018.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XIII/105/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2015r., w sprawie 
określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Gmina Dobrzeń 
Wielki jest organem prowadzącym, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych 
do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2016r. poz. 65).

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Projekt

z dnia  23 lutego 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR NR XXX/     /2017
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 2 marca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu gminnych nieruchomości

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 2016 r. poz. 446, 1583, 1579, 1948) oraz art. 9021 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia  1964 r. Kodeks cywilny (t.j. 
Dz. U. z 2016 r.  poz. 380, 394, 585, 1358, 1579) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. 1.  1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Dobrzeń Wielki, prawa własności 
nieruchomości położonej w Dobrzeniu Wielkim oznaczonej jako działka numer 1622/174 arkusz mapy 2, 
o powierzchni 0.0703 ha, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00040619/9.

2.  W/w nieruchomość stanowi wewnętrzną drogę dojazdową do nowo wydzielonych terenów budowlanych, 
oznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem MNU- teren zabudowy mieszkaniowo-
usługowej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber

Id: 9901B5CA-E7E2-41B7-8D86-01A6BCBA893B. Projekt Strona 1



UZASADNIENIE

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie niezabudowanej
nieruchomości drogowej, składającej się z działki oznaczonej numerem 1622/174, położonej

w Dobrzeniu Wielkim.

Właściciel przedmiotowej nieruchomości wystąpił z wnioskiem o jej przejęcie przez Gminę Dobrzeń Wielki.
Działka ta stanowi wewnętrzną drogę, której przebieg nie został w tej funkcji określony ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość oznaczona jest symbolem MNU –
teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Komisja Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Dobrzeń Wielki wyraziła zgodę na nieodpłatne przejęcie tej
działki.
Nabycie nieruchomości nie mieści się w zakresie kompetencji Wójta Gminy określonych w rozdziale 2 § 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).
W związku z powyższym, a także faktem, że nieodpłatność przekazania wyklucza możliwość zastrzeżenia
jakiegokolwiek ekwiwalentu, a nawet obciążenia, uchwałę opartą o zastosowanie art. 9021 Kodeksu
Cywilnego, regulującego zobowiązanie właściciela do nieodpłatnego przeniesienia na Gminę własności
nieruchomości przez umowę przekazania nieruchomości – należy uznać za uzasadnioną.
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Projekt

z dnia  20 lutego 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXX/     /2017
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 2 marca 2017 r.

w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Dobrzeń Wielki”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 
2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579) oraz uchwały Nr XXX/290/2005 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 
15 września 2005r. w sprawie nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Dobrzeń Wielki”, Rada Gminy 
Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Dobrzeń Wielki” następującym osobom:

1) Pani Krystynie PIETREK, zamieszkałej w Czarnowąsach (obecnie m. Opole);

2) Pani Marii KOSCHNY, zamieszkałej w Kup;

3) Panu Piotrowi SZLAPA, zamieszkałemu w Borkach (obecnie m. Opole).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Projekt

z dnia  22 lutego 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXX/     /2017
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 2 marca 2017 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu „Przedszkola dla wszystkich przyjazne – 
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej”, 

nr projektu RPOP.09.01.04-16-0004/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. 
poz. 446, zm.: poz. 1579) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się wolę przystąpienia Gminy Dobrzeń Wielki do realizacji projektu pod nazwą „Przedszkola 
dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do 
Aglomeracji Opolskie”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

2. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX – Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój Edukacji, Poddziałanie 9.1.4 
Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej.

3. Wnioskodawcą projektu jest Miasto Opole. Projekt skierowany jest do 79 publicznych przedszkoli 
zlokalizowanych na terenie Gmin: Popielów, Murów, Tarnów Opolski, Gogolin, Zdzieszowice, Walce, Strzeleczki, 
Tułowice, Niemodlin, Lewin Brzeski, Łubniany, Izbicko, Chrząstowice, Dobrzeń Wielki i Miasta Opola.

§ 2. Wkład własny w realizację projektu zostanie zabezpieczony w formie niefinansowej,( wkład niepieniężny 
), jako koszt eksploatacji sal dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu zlokalizowanych w przedszkolach na 
terenie w/w gmin.

§ 3. Projekt RPOP.09.01.04-16-0004/16, „Przedszkola dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans 
edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej” realizowany będzie 
w odniesieniu do Gminy Dobrzeń Wielki, dla dzieci uczęszczających do: Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu 
Wielkim, Publicznego Przedszkola w Chróścicach i Publicznego Przedszkola w Kup.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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UZASADNIENIE

Realizacja projektu w ramach RPO WO 2014-2020 przez Aglomerację Opolską w 15 gminach
( Popielów, Murów, Tarnów Opolski, Gogolin, Zdzieszowice, Walce, Strzeleczki, Tułowice, Niemodlin,
Lewin Brzeski, Łubniany, Izbicko, Chrząstowice, Dobrzeń Wielki i Miasto Opole ), będzie wspierać
zakresem projektu 3 przedszkola zlokalizowane na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.. Założenia do projektu
zostały przygotowane na podstawie diagnozy przeprowadzonej przez dyrektorów przedszkoli.

Wnioskodawca i Partner Wiodący - Miasto Opole.
Projektem objętych jest 79 przedszkoli z terenu 15 gmin znajdujących się w obszarze Aglomeracji
Opolskiej.

Działania na rzecz dzieci

Działaniem objętych będzie minimum 4000 dzieci oraz 95 nauczycieli.

Termin: wrzesień 2017 – czerwiec 2018.

Zajęcia podzielone na dwie grupy:

I Grupa zajęć:

Praca w zakresie stwierdzonych deficytów rozwojowych dzieci, uwzględniająca indywidualizację pracy z
dzieckiem 3-4 letnim.
Zajęcia dodatkowe z : pomocy psychologiczno-pedagogicznej, terapii z zakresu gimnastyki korekcyjnej
oraz logopedii.
Realizacja przez: Mobilne Centrum Wsparcia Psychologiczno-Pedagogiczne.
II Grupa zajęć:

Rozwijanie kompetencji kluczowych. Poprzez organizację 158 projektów edukacyjnych.
Łącznie objętych będzie minimum 4000 dzieci.
Po dwa projekty na przedszkole: jeden z zakresu kompetencji społecznych, kreatywności oraz pracy
zespołowej, drugi – realizacja zajęć w pracowniach eksperymentalnych, realizacja zajęć z zakresu nauk
matematyczno-przyrodniczych.
Działania na rzecz nauczycieli

Studia podyplomowe dla 95 nauczycieli, z zakresu: języka angielskiego, neurorehabilitacji, gimnastyki
korekcyjnej oraz pedagogik specjalnych, m.in. tyflo- i surdopedagogiki.
Termin: wrzesień 2017 – czerwiec 2019.

Finansowanie projektu

Całkowity koszt Projektu 3.529.838,00 zł
Wnioskowana kwota wsparcia: 2.999.838,00 zł 84,99 %
Wkład własny 532.000,00 zł 15.01 %
( wkładem własnym, niepieniężnym, jest koszt wynajmu sal we wszystkich przedszkolach łącznie, na
terenie gmin, w których jest realizowany Projekt).

Dobrzeń Wielki, 17.02.2017
Opracowała: Zastępca Wójta Irena Weber
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Projekt

z dnia  20 lutego 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXX/       /2017
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 2 marca 2017 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016r. poz. 446, zm.: poz. 1579, poz. 1948), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 250, zm.: poz. 1250, 
poz. 1920, poz. 1020) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012r. w sprawie szczegółowego 
sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012r. poz. 299), 
Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1.  Uchwała określa wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie 
Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 2. 1. Określa się następując wymagania w zakresie wyposażenia technicznego, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych:

1) powinien posiadać pojazdy asenizacyjne przeznaczone do opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych, spełniające wymagania techniczne oraz sanitarno-porządkowe, określone 
w przepisach szczególnych dotyczących  wymagań dla pojazdów asenizacyjnych, w szczególności 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów 
asenizacyjnych (Dz. U. z 2002r. Nr 193, poz. 1617);

2) wykorzystywane pojazdy powinny posiadać aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie 
rejestracyjnym pojazdu oraz homologacją lub ważnym zaświadczeniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawnymi;

3) pojazdy asenizacyjne powinny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający identyfikację 
podmiotu świadczącego usługi poprzez umieszczenie na nich nazwy, adresu oraz numeru telefonu 
przedsiębiorcy;

4) powinien posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością przeznaczoną do wykorzystywania jako 
baza transportowa dla pojazdów przewidzianych do świadczenia usług objętych zezwoleniem;

5) baza transportowa powinna stanowić teren ogrodzony, utwardzony, zabezpieczony przed dostępem osób 
postronnych;

6) baza transportowa powinna spełniać wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego, ochrony 
środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  przeciwpożarowych;

7) baza transportowa powinna zapewniać możliwość serwisowania, dezynfekcji i utrzymania pojazdów 
w należytym stanie sanitarno-higienicznym.

2. Określa się następujące wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych, jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:
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1) świadczenie usług powinno odbywać się w sposób niepowodujący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz 
zanieczyszczenia środowiska;

2) usługi należy wykonywać w sposób niepowodujący zanieczyszczenia miejsc załadunku i trasy wywozu 
nieczystości, a powstające ewentualne zanieczyszczenia przedsiębiorca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć 
i teren zdezynfekować;

3) pojazdy służące do odbierania nieczystości ciekłych winny być czyste i regularnie odkażane;

4) odpady powstałe podczas wykonywania we własnym zakresie prac związanych z myciem, dezynfekcją, 
naprawą i konserwacją pojazdów asenizacyjnych należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawnymi;

5) w przypadku braku możliwości mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych na terenie bazy transportowej, 
przedsiębiorca jest zobowiązany udokumentować możliwość korzystania z myjni przeznaczonej do mycia 
i dezynfekcji pojazdów;

6) przedsiębiorca zobowiązany jest do odbioru nieczystości ciekłych od właściciela nieruchomości 
z częstotliwością dostosowaną do ilości wytwarzanych nieczystości;

7) przedsiębiorca powinien zawierać z właścicielami nieruchomości pisemne umowy na świadczenie usług 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz prowadzić 
szczegółową ewidencję zawartych umów;

8) po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem należy przywrócić teren, na którym prowadzona była 
działalność do stanu pierwotnego, a także umyć i zdezynfekować wszystkie pojazdy, urządzenia oraz 
pomieszczenia służące do prowadzenia działalności.

3. Odebrane od mieszkańców nieczystości ciekłe przedsiębiorca zobowiązany jest przekazywać wyłącznie do 
stacji zlewnych spełniających wymagania przewidziane odrębnymi przepisami. Przekazywanie ścieków powinno 
odbywać się na podstawie umowy zawartej z właścicielem stacji zlewnej, będącej pisemnym potwierdzeniem 
gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację.

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

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Projekt

z dnia  23 lutego 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXX/     /2017
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 2 marca 2017 r.

w sprawie  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Dobrzeń Wielki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 856) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2017 r. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

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

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Załącznik do Uchwały Nr XXX/     /2017

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 2 marca 2017 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Dobrzeń Wielki w 2017  r.

§ 1.  Zakres programu

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Dobrzeń Wielki, zwany dalej Programem, dotyczy bezdomności zwierząt,
w szczególności psów, kotów i zwierząt gospodarskich oraz kotów wolno żyjących przebywających
w granicach administracyjnych Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 2.  Cel i zadania programu 

1. Celem Programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności 
zwierząt poprzez:

1) Zapewnienie zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Dobrzeń Wielki miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) Odławianie bezdomnych zwierząt;

3) Zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez ich sterylizację lub kastrację oraz usypianie ślepych 
miotów tych zwierząt;

4) Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

5) Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;

6) Wskazanie gospodarstwa rolnego, w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

7) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
bezdomnych;

8) Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami.

2. Realizacja zadań dotyczących przeciwdziałania bezdomności zwierząt prowadzona będzie przy współpracy:

1) Wójta Gminy Dobrzeń Wielki za pośrednictwem Referatu Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska. Osoba 
do kontaktu: Czesław Sankowski 774695524 wewn. 2; po godzinach pracy urzędu i w dni wolne od pracy: 
600036229;

2) Schroniska dla zwierząt;

3) Organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt;

4) Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim;

5) Gabinetu Weterynaryjnego Vetoptimum Sp. z o. o. ,Popielów , ul. Kościuszki 27;

6) Gospodarstw rolnych zapewniających miejsca dla zwierząt gospodarskich;

7) Placówek oświatowych.

§ 3.   Zapewnienie zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Dobrzeń Wielki miejsca w schronisku dla 
zwierząt.

Bezdomne psy i koty będą dostarczane do Schroniska Fundacji S.O.S. dla Zwierząt „Psia Chata” 
w Chorzowie  przez firmę PUPHW „GABI” Gabriela Bartoszek, Żędowice, ul. Dworcowa 2.

§ 4.  Odławianie bezdomnych zwierząt

1. Odławianie i transport zwierząt z terenu gminy realizowane będą przez specjalistyczną firmę.
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2. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się pojazdami przystosowanymi do ich transportu; 
odławianie przy pomocy urządzeń nie stwarzających zagrożenia dla ich życia
i zdrowia.

§ 5.  Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez ich sterylizację lub kastrację oraz usypianie 
ślepych miotów tych zwierząt.

1. Zabiegom sterylizacji albo kastracji poddawane będą zwierzęta, które zostały odłowione
z terenu gminy, z wyłączeniem zwierząt, co do których istnieją przeciwwskazania do wykonywania powyższych 
zabiegów ze względu na wiek, stan zdrowia.

2. Usypianie ślepych miotów, dla których nie ma możliwości zapewnienia nowych właścicieli.

3. Zabiegi sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych miotów mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza 
weterynarii.

§ 6.  Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

1. Zorganizowanie w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim oraz w schronisku, do którego dostarczone będą 
bezdomne zwierzęta punktu informacyjnego o adopcji zwierząt.

2. Zamieszczanie na stronie internetowej gminy zdjęć i danych dotyczących wyłapanych zwierząt.

3. Prowadzenie akcji edukacyjnych, zachęcających do zaopiekowania się bezdomnym psem lub kotem.

§ 7.  Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie.

1. Ustalanie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące.

2. Dokarmianie kotów wolno żyjących.

3. Sterylizacja i kastracja kotów w celu zmniejszenia populacji zwierząt.

4. Zapewnienie opieki rannym i chorym kotom.

§ 8.  Wskazanie gospodarstwa rolnego, w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

1. Gmina Dobrzeń Wielki zapewni schronienie, opiekę weterynaryjną dla zwierząt gospodarskich, które 
czasowo zostały odebrane właścicielowi na podstawie decyzji Wójta Gminy lub, gdy nie jest możliwe ustalenie 
właściciela zwierzęcia.

2. Wskazanie gospodarstwa rolnego odbywać się będzie po konsultacji z Powiatowym Lekarzem Weterynarii.

3. Po umieszczeniu zwierzęcia w gospodarstwie rolnym w Chróścicach, ul. Babilas 21, Gmina podejmie 
staranie w celu znalezienia nowego właściciela dla zwierzęcia gospodarskiego.

§ 9.  Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt bezdomnych.

1. Gmina zawarła umowę z Vetoptimum Spółką z o.o.  prowadzącą Gabinet Weterynaryjny w Popielowie, ul. 
Kościuszki 27, tel. 792233985 – na świadczenie usług całodobowo w zakresie opieki weterynaryjnej.

2. Gmina zawarła umowę na odbiór padłych zwierząt z Firmą Handlowo – Usługową EKOLAS, ul. 
Sławięcicka 4, 47-246 Kotlarnia. W ramach umowy firma utylizacyjna zorganizuje zbiórkę, transport oraz 
unieszkodliwianie odpadów zwierzęcych.

§ 10.  Edukacja mieszkańców gminy w zakresie opieki nad zwierzętami.

1. W ramach Programu prowadzone będą działania edukacyjne we współpracy z organizacjami społecznymi, 
których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mające na celu podniesienie poziomu wiedzy 
mieszkańców w zakresie obowiązków, jakie ciążą na osobach utrzymujących lub hodujących psy lub koty, 
właściwej opieki nad zwierzętami, poprzez ulotki, zajęcia edukacyjne, rozpowszechnianie informacji na stronie 
internetowej gminy.

2. Informowanie mieszkańców o zagubionych i znalezionych zwierzętach.

§ 11.  Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań objętych Programem.

1. Odławianie, transport, przekazanie do schroniska bezdomnych zwierząt, koszty sterylizacji
i kastracji, usypiania ślepych miotów, dokarmianie zwierząt – 20.000 zł.
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2. Usługi weterynaryjne – 5.000 zł.

3. Koszty umieszczenia zwierząt w gospodarstwie rolnym – 3.000 zł.
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Projekt

z dnia  17 lutego 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR NR XXX/    /2017
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 2 marca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

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 2016 r. poz. 446 zm.: 1579, 1948) oraz art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co 
następuje:

§ 1.  Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy 
na czas dłuższy niż 3 lata, z tym samym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość oznaczona jako działka 
nr 562/82 arkusz mapy 2, o powierzchni 0.1590 ha, stanowiąca własność Gminy Dobrzeń Wielki, dla której Sąd 
Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00048579/2.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Projekt

z dnia  22 lutego 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXX/     /2017
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 2 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 
przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2016r. poz. 446; zm. poz. 1579) oraz art. 131 ust. 4-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2017r. poz. 59), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1. kryteria rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których 
Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym wraz z przyznaną im liczbą punktów,

2. dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w pkt 1.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o przedszkolu – należy przez to rozumieć publiczne przedszkola, 
dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym.

§ 3. Określa się następujące kryteria rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 
przedszkoli, przyznaną im liczbę punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów:

L. p. Kryterium Dokument niezbędny do 
potwierdzenia spełniania 

kryterium

Liczba 
punktów

1. Rodzice (prawni opiekunowie) są czynni 
zawodowo, studiują w trybie dziennym, 
prowadzą działalność gospodarczą lub 
gospodarstwo rolne. Kryterium stosuje się 
również do pracującego/studiującego rodzica 
(prawnego opiekuna) samotnie wychowującego 
kandydata.

Oświadczenie rodzica 
(prawnego opiekuna) 3

2. Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo 
kandydata.

Oświadczenie rodzica 
(prawnego opiekuna)

2

3. Rodzice (prawni opiekunowie) kandydata są 
zameldowani w gminie Dobrzeń Wielki lub są 
płatnikami podatku od osób fizycznych na rzecz 
gminy Dobrzeń Wielki.

Oświadczenie rodzica 
(prawnego opiekuna) 3

4. Kandydat będzie korzystał z pełnej oferty 
przedszkola (powyżej podstawy programowej 
wraz z posiłkami).

Oświadczenie rodzica 
(prawnego opiekuna)

2

5. Dochód, o którym mowa 
w art. 131 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe, na osobę w rodzinie 
kandydata nie przekracza 100% kwoty 
określonej w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 

Oświadczenie rodzica 
(prawnego opiekuna) 2
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28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
(j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518).

6. Kandydat mieszka w tej samej miejscowości, 
w której znajduje się dane przedszkole.

Informacja we wniosku 
o przyjęcie do przedszkola

2

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 14

§ 4. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych w § 3 pkt 1-5 tabeli są oświadczenia 
rodziców (prawnych opiekunów), złożone w odniesieniu do każdego z wymienionych kryteriów.

§ 5. Traci moc uchwała Nr IV/27/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie 
określenia kryteriów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których 
Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2015r. poz. 377).

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Projekt

z dnia  17 lutego 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR NR XXX/   /2017
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 2 marca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy  najmu, której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość

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 2016 r. poz. 446 zm.: 1579, 1948) oraz art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co 
następuje:

§ 1.  Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu, z tym samym najemcą, której przedmiotem jest 
lokal użytkowy o powierzchni 190.44 m², położony na parterze budynku w Kup przy ul. Rynek 13, w którym 
prowadzona jest działalność gospodarcza w zakresie usług gastronomicznych. Lokal znajduje się w budynku 
położonym na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 817/36 arkusz mapy 1, o powierzchni 0.1436 ha, 
stanowiącej własność Gminy Dobrzeń Wielki, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr 
OP1O/00088092/6.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Rady Gminy 
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