Projekt
z dnia 24 stycznia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR V/ /2019
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
z dnia 31 stycznia 2019 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 2018 r. poz. 994 zm.: 1000, 1349, 1432, 2500) 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 2018 r. poz. 2204 zm.: 2348) 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 część nieruchomości
o pow. 0.0600 ha, położonej w Dobrzeniu Wielkim, stanowiącej własność Gminy Dobrzeń Wielki oznaczonej
jako działka nr 1153/9 o całkowitej powierzchni 0.2990 ha, objęta księgą wieczystą nr OP1O/00088058/6
prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Opolu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Dobrzeń Wielki
Roman Kołbuc
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UCHWAŁA NR V/ /2019
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U.
z 2018r. poz. 994) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz.U
z 2018 poz. 2068 ), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Dobrzeń
Wielki na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
§ 2. 1. Za zajęcie 1,00m² powierzchni pasa drogowego dróg gminnych, w przypadkach których mowa w §
1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłaty za każdy dzień zajęcia:
1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości w wysokości 3,00zł;
2) przy zajęciu jezdni od 20% do 50% szerokości w wysokości 5,00zł;
3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości w wysokości 7,00zł;
4) przy zajęciu chodników, poboczy, placów, zatok postojowych i autobusowych, ciągów rowerowych
i pieszych w wysokości 3,00zł.
2. Do elementów pasa drogowego niewymienionych w ust. 1 ustala się stawkę opłaty za każdy dzień
zajęcia 1,00m² pasa drogowego w wysokości 2 zł.
§ 3. Za zajęcie pasa drogowego o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłaty za
1,00m² powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy urządzenia umieszczonego:
1) wzdłuż lub w poprzek drogi w wysokości 20,00zł;
2) na obiekcie inżynierskim w wysokości 200,00zł.
§ 4. W przypadku sieci szerokopasmowych stawki opłat za elementy wyszczególnione w § 2 i § 3 obniża
się o 30 %
§ 5. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następujące stawki
opłat za 1 m² powierzchni:
1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego w wysokości 1,00 zł,
2) pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoiska handlowe w wysokości 3,00zł.
3) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu innego niż określony w pkt 1 i 2 w wysokości 1,00zł;

Id: 4B49EC63-CBA6-42CC-8D6C-A7DB92419C99. Projekt

Strona 1

2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty w wysokości 3,00zł za
1m² powierzchni reklamy.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/384/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 kwietnia 2014r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych (Dz. Urz. Woj.
Opolskiego rocznik 2014, poz. 1290).
§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Dobrzeń Wielki
Roman Kołbuc
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UCHWAŁA NR V/ /2019
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole, w sprawie zasad finansowania
w 2019 roku opieki zapewnianej w żłobkach, dzieciom z terenu Gminy Dobrzeń Wielki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm.: poz. 1000; poz. 1349, 1432 i 2500) oraz z art. 60a ustawy z dnia 4 lutego
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 603,
zm. poz. 650), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Miastem Opole, w sprawie zasad finansowania
w 2019r., opieki zapewnianej w żłobkach na terenie Miasta Opole dla dzieci z terenu Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 1. ust. 1. niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem objęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Dobrzeń Wielki
Roman Kołbuc
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z dnia 24 stycznia 2019 r.
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UCHWAŁA NR V/ /2019
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
z dnia 31 stycznia 2019 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 2018r. poz. 994; zm. z 2018, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 131
ust. 4-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 996,
z póź. zm. z 2018 poz. 1000, poz. 1290, poz.2203, poz. 1669, poz.2245), 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

1.

Kandydat objęty obowiązkowym rocznym
przygotowaniem przedszkolnym lub kandydat
z odroczonym
spełnianiem
obowiązku
szkolnego oraz 5-latki

2.

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

3.

4.
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Dokument niezbędny do
potwierdzenia spełniania
kryterium
Informacja we wniosku
o przyjęcie do przedszkola.
Decyzja dyrektora szkoły
o odroczeniu spełniania
przez dziecko obowiązku
szkolnego.
Oświadczenie rodzica
(prawnego opiekuna)

Liczba
punktów
3

3

Oświadczenie rodzica
(prawnego opiekuna)

3

Oświadczenie rodzica

2
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kandydata.
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).
6.
Kandydat mieszka w tej samej miejscowości,
w której znajduje się dane przedszkole.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

(prawnego opiekuna)
Oświadczenie rodzica
(prawnego opiekuna)

Informacja we wniosku
o przyjęcie do przedszkola

2

2
15

§ 4. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych w § 3 pkt 2-5 tabeli są oświadczenia
rodziców (prawnych opiekunów), złożone w odniesieniu do każdego z wymienionych kryteriów.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXX/240/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 marca 2017r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2017r. poz. 721.
§ 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
Roman Kołbuc

Id: FFBA0583-91E2-413D-A743-5406B0F63C46. Projekt

Strona 2

Projekt
z dnia 24 stycznia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR V/ /2019
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.:
Dz. U. z 2018r. poz. 994; zm. z 2018, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 32 ust. 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 996; zm.: Dz. U. z 2017r.
poz. 2203; z 2018r. poz. 2245, 1000, 1290, 1669) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się sieć publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Dobrzeń Wielki z siedzibami jak
następuje:
1) Publiczne Przedszkole w Chróścicach
2) Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim
3) Publiczne Przedszkole w Kup wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup
§ 2. 1. Publiczne Przedszkole w Chróścicach jest najbliższym przedszkolem dla dzieci zamieszkałych
w miejscowości Chróścice.
2. Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim jest najbliższym przedszkolem dla dzieci zamieszkałych
w miejscowościach: Dobrzeń Wielki i Dobrzeń Mały.
3. Publiczne Przedszkole w Kup jest najbliższym przedszkolem dla dzieci zamieszkałych w miejscowości
Kup.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XVI/157/2004 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 kwietnia 2004r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki (Dz. Urz.
Województwa Opolskiego Nr 37 poz. 1089).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego

Przewodniczący Rady Gminy
Dobrzeń Wielki
Roman Kołbuc
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UCHWAŁA NR V/ /2019
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 4b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy DobrzeńWielki uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie
zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki, o której mowa w § 1 Uchwały Nr II/16/2018 Rady Gminy Dobrzeń
Wielki z dnia 29 listopada 2018r.w sprawie zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki.
2. Konsultacje zostaną przeprowadzone na zasadach określonych w uchwale Nr XIV/110/2016 Rady
Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Dobrzeń Wielki
Roman Kołbuc
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