
UCHWAŁA NR IV//2015 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 12 lutego 2015 r. 

w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 

2013r. poz. 594; zm.: poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072), Rada Gminy Dobrzeń Wielki 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki w brzmieniu załącznika 

nr 1 do niniejszej uchwały. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki to dokument pozwalający na zdążanie  

do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego Europy. Istotą planu jest osiągnięcie korzyści 

ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych. 

Przedstawia on aktualną ocenę stanu zanieczyszczenia powietrza w Gminie oraz wskazuje działania w 

zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z 

odnawialnych źródeł. W zakres Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki wchodzi 

również baza inwentaryzacji emisji CO₂. W dokumencie ukazano także zmiany zapotrzebowania na rynku 

energetycznym oraz przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie poszczególnych nośników energii i 

odbiorców. Analiza ta pozwoli na obiektywną ocenę techniczną  

i finansową ich wykonalności wraz z możliwością wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

 

Opracowany Plan jest dokumentem, który posłuży do wdrożenia priorytetów polskiej polityki 

energetycznej, wzrostu konkurencyjności gospodarki i jej efektywności energetycznej, a także wpłynie na  

ochronę środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami działalności energetycznej, związanej z 

wytwarzaniem i dystrybucją energii i paliw. 

 

Opracowanie Planu wynika z Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, 

przyjętych przez Radę Ministrów dnia 16 sierpnia 2011r., a jego treść i zakres wynikają  

ze „Szczegółowych zaleceń dotyczących struktury planu gospodarki niskoemisyjnej” będących 

załącznikiem nr 9 Regulaminu Konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej. Został on stworzony również w oparciu o dokumenty strategiczne województwa 

opolskiego, powiatu opolskiego oraz dokumenty strategiczne Gminy Dobrzeń Wielki. 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki pomoże również w spełnieniu obowiązków 

nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej określonych w ustawie 

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r.  

Nr 94, poz. 551 z późn. zm.) oraz umożliwi Gminie ubieganie się o dofinansowanie ze środków zarówno 

krajowych, jak i europejskich. 

 

Uchwalenie Planu przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki otwiera drogę dla jednostek samorządu 

terytorialnego, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni 

mieszkaniowych o przyznanie dofinansowania dla inwestycji, takich jak np.: termomodernizacja budynków 

publicznych i mieszkalnych, montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, wymiana oświetlenia 

wewnętrznego i ulicznego, rozbudowa sieci ciepłowniczej, modernizacja indywidualnych kotłowni, itp. 

 

 



UCHWAŁA NR IV/ ........../2015 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 12 lutego 2015 r. 

w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w Gminie Dobrzeń Wielki do stanu 

faktycznego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. 

poz. 594, zm: Dz.U. z 2013r. poz. 645 i poz. 1318; Dz.U. z 2014r. poz 379 i 1072) w związku z art. 12 § 2 

i § 11-12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r: Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, 

Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281; 

Dz. U. z 2012r: poz. 849, poz. 951 i poz.1529; Dz. U. z 2014r: poz.179, poz.180 i poz. 1072), Rada Gminy 

Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. Dostosowuje się do stanu faktycznego opis granic stałych obwodów głosowania w Gminie 

Dobrzeń Wielki, ustalonych Uchwałą Nr XXII/208/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06 września 

2012r. w sprawie podziału Gminy Dobrzeń Wielki na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów i granic 

tych obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2012r. poz. 1318, 

zm. z 2014r. poz.1921), poprzez dopisanie do Obwodu głosowania nr 2 nowo powstałej ulicy o nazwie 

„św. Jacka”. 

§ 2. W załączniku do niniejszej uchwały podaje się ujednolicony podział Gminy Dobrzeń Wielki na stałe 

obwody głosowania, uwzględniający zmianę w opisie granicy Obwodu głosowania nr 2, wprowadzoną 

niniejszą uchwałą. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie: www.bip.dobrzenwielki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 

 

http://www.bip.dobrzenwielki.pl/


UCHWAŁA NR IV/ ........../ 2015 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 12 lutego 2015 r. 

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r: 

poz. 594,; zm: Dz. U. z 2013r: poz. 645 i poz. 1318; z 2014r: poz. 379 i poz. 1072), w związku z art. 12 §4-5 

i §10-12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112; zm.: Dz. U z 2011r: Nr 26 

poz. 134, Nr 94 poz. 550, Nr 102 poz. 588, Nr 134 poz. 777, Nr 147 poz. 881, Nr 149 poz. 889, Nr 171 poz. 

1016 i Nr 217 poz. 1281; Dz. U. z 2012r: poz. 849, poz. 951 i poz.1529; Dz. U. z 2014r: poz.179, poz.180 i 

poz.1072), w związku z wnioskiem Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 stycznia 2015r. Rada Gminy 

Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych 

na dzień 10 maja 2015r. tworzy się w gminie Dobrzeń Wielki dwa odrębne obwody głosowania: 

1) Obwód głosowania Nr 14w Dobrzeniu Wielkim dla wyborców, którzy w dniu wyborów przebywać będą 

w Domu Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, ul. Kościelna 11; 

2) Obwód głosowania Nr 15 w Kup, dla wyborców, którzy w dniu wyborów przebywać będą w Szpitalu w 

Kup, ul. Miarki 14. 

§ 2. Ustala się następujące numery i granice dla obwodów, o których mowa w §1 oraz siedziby 

obwodowych komisji wyborczych: 

Numer 

obwodu 

głosowania 

Granica obwodu głosowania 
Siedziba 

Obwodowej Komisji Wyborczej 

 

14 
 

 

Dom Pomocy Społecznej 

w Dobrzeniu Wielkim, 

ul. Kościelna 11. 

 

 

Dom Pomocy Społecznej, 

ul. Kościelna 11, Dobrzeń Wielki. 

 

 

15 
 

Szpital w Kup, 

ul. Miarki 14. 

 

Szpital, ul. Miarki 14, Kup. 

 

§ 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 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.dobrzenwielki.pl i na 

tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.    

 

http://www.bip.dobrzenwielki.pl/


UCHWAŁA NR IV/            /2015 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 12 lutego 2015 r. 

w sprawie udzielenia Powiatowi Opolskiemu pomocy finansowej  

w formie dotacji celowej 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 

2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z 

późn. zm.1 ), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

 § 1. Udziela się Powiatowi Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 

łącznej wysokości 350 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozbudowa drogi 

powiatowej Nr 1728 O Chróścice – Dobrzeń Wielki – Masów w miejscowości Brzezie od km 5+182 

do km 6+000 etap I”. 

 § 2. Sposób przekazania i rozliczenia środków finansowych określonych w § 1 ustalony 

zostanie w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Dobrzeń Wielki i Powiatem Opolskim. 

 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

fnote://fa24e764-1a92-4e4b-891f-d38d49b1423a/


UCHWAŁA NR IV/            /2015 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 12 lutego 2015 r. 

w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 

2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z 

późn. zm.1 ), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala co następuje: 

 

§ 1. Udziela się Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w łącznej 

wysokości 193 417,50 zł. (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemnaście złotych 

50/100), z przeznaczeniem na „Modernizację i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki 

Odry na odcinku 160÷200 - 163÷700 w m. Borki, Dobrzeń Mały i Dobrzeń Wielki”. Środki 

finansowe zostaną przeznaczone na wykonanie podziału geodezyjnego działek, na których ma być 

realizowane przedmiotowe zadanie. 

 

§ 2. Sposób przekazania i rozliczenia środków finansowych określonych w § 1 ustalony zostanie w 

umowie zawartej pomiędzy Gminą Dobrzeń Wielki i Województwem Opolskim. 

  

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

  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fnote://0f2e28e4-5908-4091-aa6d-e05934016f6c/


 

UCHWAŁA NR IV/         /2015 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 12 lutego 2015 r. 

w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 

2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z 

późn. zm.1 ), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Udziela się Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w łącznej 

wysokości 750 000 zł. (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na 

realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w miejscowości Kup”. 

  

§ 2. Sposób przekazania i rozliczenia środków finansowych określonych w § 2 ustalony zostanie w 

umowie zawartej pomiędzy Gminą Dobrzeń Wielki i Województwem Opolskim. 

 

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

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fnote://19c05dd4-9573-4f4d-93e0-d8cbbf7645d8/


UCHWAŁA NR IV/            /2015 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 12 lutego 2015 r. 

w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 

2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z 

późn. zm.1 ), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala co następuje: 

 

§ 1. Udziela się Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w łącznej 

wysokości 68 880 zł. (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100), 

z przeznaczeniem na „Dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki”. Środki 

finansowe zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej. 

 

§ 2. Sposób przekazania i rozliczenia środków finansowych określonych w § 1 ustalony zostanie w 

umowie zawartej pomiędzy Gminą Dobrzeń Wielki i Województwem Opolskim. 

 

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

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

fnote://88d4498c-18d7-47d7-81ef-f60d34bc21c8/


UCHWAŁA NR IV/....../2015 
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 12 lutego 2015 r. 

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. 
U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 4I ust. 2 i 5 ustawy 
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(tj. Dz. U. 2012 r., poz. 1356, zm. poz. 405, z 2013 r. poz. 1563 oraz z 2014 r. poz. 822 i 1188.) oraz 
art.10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 
124, zm. z 2011 r. Nr 117, poz. 678.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
rok 2015, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015, stanowiący 
Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Programy wymienione w paragrafach 1 i 2 są częścią Gminnej Strategii Integracji i Polityki 
Społecznej na lata 2005-2015, przyjętej Uchwałą Nr XXIV/236/2005 Rady Gminy Dobrzeń Wielki 
z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej na 
lata 2005 -2015 oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
obowiązują do czasu uchwalenia przez Radę Gminy programów na rok 2016. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/....../2015 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 12 lutego 2015 r. 

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH    

na rok 2015. 

Wstęp – postanowienia ogólne. 

§ 1. 1. Rada Gminy Dobrzeń Wielki przyjmuje Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2015, zwany dalej Programem, w celu wykonania zadań Gminy, 
wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zwanej dalej 
ustawą. 

2. Na szkody związane z nadużywaniem alkoholu narażony jest każdy mieszkaniec Gminy, 
nawet jeśli sam alkoholu w sposób szkodliwy nie używa. Program określa więc lokalną strategię 
w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, wynikających 
z nadużywania napojów alkoholowych. 

3. W Programie uwzględnione zostały wnioski wynikające z badań przeprowadzonych w 2010r. 
w ramach „Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych”, zwanej dalej Diagnozą, w tym konieczność 
ukierunkowania działań profilaktycznych gminy na pogłębienia świadomości w zakresie 
szkodliwości spożywania alkoholu w każdej postaci, w tym również piwa oraz o szkodach, jakie 
niesie za sobą nadużywania alkoholu, do których należą w szczególności: 

1) zdrowotna degradacja pijących; 

2) szkody społeczne (w tym: przestępstwa, wypadki drogowe, przemoc, rozpad rodziny, 
demoralizacja dzieci i młodzieży, etc); 

3) szkody ekonomiczne (w tym: zniszczenie mienia, szkody pracodawców, koszty terapii 
uzależnień i współuzależnień). 

4. Wyniki ogólnopolskich badań ESPAD wskazują, że alkohol jest najbardziej rozpowszechnioną 
wśród młodzieży substancją psychoaktywną. Po alkohol sięga ponad 92% uczniów III klas 
gimnazjum i ponad 96% uczniów II klas szkół średnich. 

5. Według ustaleń Diagnozy w gminie Dobrzeń Wielki wskaźnik ten kształtuje się odpowiednio 
na poziomie 50% i 65%. W większości ludzie młodzi piją alkohol okazjonalnie (80%) ale ok. 6% 
z nich deklaruje picie alkoholu częściej niż raz w tygodniu. 

6. W przypadku młodzieży, każda ilość spożytego alkoholu jest jego nadużywaniem, dlatego też 
celem działań profilaktycznych powinna być poprawa kompetencji w zakresie właściwych postaw 
wobec alkoholu. Należy uczyć odpowiedzialności i pogłębiać świadomość skutków spożywania 
niebezpiecznej używki. Profilaktyka alkoholowa powinna zmierzać w szczególności do tego, aby 
deklarowane obecnie okazjonalne spożywanie alkoholu nie przekształciło się w przyszłości w picie 
szkodliwe. 

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



8. 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. 

9. W ramach Programu wspierane będą działania osób fizycznych, jednostek, organizacji 
i innych podmiotów, zmierzające do propagowania wśród mieszkańców gminy, w szczególności 
wśród młodego pokolenia, stylu życia wolnego od uzależnień oraz do kształtowania prawidłowych 
wzorców funkcjonowania w społeczeństwie. 

10. Ważnym 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 w przypadku zaistnienia przemocy w 
rodzinie. 

11. Zadania zapisane w Programie są w przeważającej części kontynuacją działalności 
prowadzonej w latach ubiegłych. 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
od alkoholu oraz wspomaganie różnych podmiotów w działaniach służących rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych 

§ 2. 1. Udzielanie osobom dotkniętym problemem alkoholowym, wyrażającym wolę podjęcia 
leczenia odwykowego lub terapii, pomocy w nawiązaniu pierwszego kontaktu z najbliżej położonymi 
zakładami zajmującymi się lecznictwem odwykowym, w tym z : 

1) Samodzielnym Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa J. 
Nathana w Branicach, ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice; 

2) Ośrodkiem Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych 15,46-100 Namysłów, w tym z 
Wojewódzkim Ośrodkiem Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu(ul. Głogowska 25B), 
wchodzącym w jego skład; 

2. Współpraca z zakładami lecznictwa odwykowego wymienionymi w ust.1 pkt 1 i 2 oraz 
wspieranie (również finansowe) działań tych zakładów na rzecz osób z terenu gminy Dobrzeń 
Wielki, obejmująca w szczególności: 

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

2) dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji specjalistów prowadzących 
terapię. 

3. Współpraca z Izbą Wytrzeźwień, działającą przy Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom 
Bezdomnymi 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 spożywania alkoholu oraz 
motywowania 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 podmiotom wymienionymi w § 2 ust. 1- 3, 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 z listy Wojewody Opolskiego, 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, zgodni z art. 26 ust.3 
ustawy; 

2) zakupu sprzętu i materiałów biurowych niezbędnych do wykonywania zadań, 

3) 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 alkoholowe, w tym pomoc 
psychospołeczna, prawna oraz ochrona przed przemocą w rodzinie. 

§ 3. 1. Prowadzenie przez GKRPA następujących działań: 

1) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących osób nadużywających napojów alkoholowych; 

2) zapraszanie osób nadużywających alkoholu i członków ich rodzin 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 psychospołecznąi 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 
nadużywanjących alkoholu; 

5) przygotowywanie dla potrzeb policji, prokuratury i sądów informacji o osobach będących 
klientami 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 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 szczegolności: 

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

2) dofinansowanie imprez charytatywnych, organizowanych przez różne osoby i podmioty, 
mających na celu pomoc dzieciom z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi, przemocą 
lub innymi patologiami społecznymi; 

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, 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 Dobrzeń Wielki; 

6) dofinansowanie 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. 

3. Zapewnienie nieodpłatnej pomocy psychologicznej we wszystkich szkołach prowadzonych 
przez gminę oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim. 

4. Zapewnienie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób dotkniętych problemem alkoholowym lub 
innym uzależnieniem i dla ich rodzin, jak również dla osób dotkniętych przemocą. Pomoc udzielana 
jest na wniosek tych osób. 

Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna 

§ 4. 1. Realizacja profilaktycznych programów edukacyjnych oraz psychoedukacyjnych o 
sprawdzonej skuteczności, w szczególności rekomendowanych przez Państwową Agencję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA),Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) lub Centrum 
Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym Realizacja Programu Profilaktyki 
Zintegrowanej „Archipelag Skarbów” we wszystkich gimnazjach w gminie. 

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

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 uzależnieńi 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 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 alkoholowym 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 (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 ściśle z 
profilaktyką uzależnień lub przeciwdziałaniem przemocy. 

8. Zakup oraz nieodpłatne rozprowadzanie na terenie gminy 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 wraz z Komisariatem Policji w Dobrzeniu Wielkim wspólnych działań 
edukacyjno-profilaktycznych, w tym w ramach ogólnopolskiej kampanii „Przeciw pijanym 
kierowcom”, zmierzających do ograniczenia zjawiska nietrzeźwości wśród uczestników ruchu 
drogowego, w szczególności młodych kierowców i rowerzystów. Dla realizacji tych działań 
przewiduje się m.in. zakup materiałów edukacyjnych (ulotki, broszury, etc) i urządzeń 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. Udział w ogólnopolskich akcjach i kampaniach profilaktycznych o charakterze informacyjno-
edukacyjnym. 

12. Zakup materiałów edukacyjnych dla GKRPA, w tym prenumerata czasopism „Świat 
Problemów” i „Remedium”, z możliwością udostępniania innym osobom zainteresowanym. 

13. Wykonanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych dla potrzeb planowania zadań 
w obszarze profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy na lata przyszłe. 

Wspieranie zatrudnienia socjalnego 

§ 5. 1. Osoby uzależnione od alkoholu, 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. 

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 (Dz.U. z 2011r. Nr 43, poz.225). 

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 (Dz. U. z 
2013r. poz.182, ze 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 interwencji 
w związku z ich naruszeniem. 

§ 6. 1. GKRPA dokonuje kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców zasad i warunków 
korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 



2. Kontrola przedsiębiorców przeprowadzana jest na podstawie 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. 

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. Nr 200, poz.1679, 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 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. 

Postanowienia końcowe 

§ 8. 1. Zadania określone Programem finansowane są głównie ze środków pochodzących z opłat 
za wydanie i korzystanie przez przedsiębiorców z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

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 składa organizator imprezy. 

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. 

4. Program jest realizowany przez: 

1) Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim – do dnia  31 marca 2015r., 



2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim  we współpracy z GKRPA. – od dnia 
1 kwietnia 2015r.  

5. Program jest realizowany w korelacji z uchwalonymi przez Radę Gminy: 

1) Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015, 

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

3) Gminnym Programem Wspierania Rodziny na lata 2015-2017. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/....../2015 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 12 lutego 2015 r. 

 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  

na rok 2015 

WSTĘP – ustalenia ogólne  
 

§ 1. 1. Rada Gminy Dobrzeń Wielki przyjmuje Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 

rok   
       2015, zwany  dalej PPN, w celu wykonania zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 29 
lipca  
       2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r. poz. 124, ze zm.).  
 
2. 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. 
 

3. Za czynniki sprzyjające szerzeniu się zjawiska narkomanii można uznać chaos i kryzys 
wartości, brak autorytetów i ideałów, a do tego bezrobocie, brak perspektyw i kryzys rodziny. 
 

4. 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. 

 
5. Z przeprowadzonej w gminie w 2010r. Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych1, zwanej 

dalej Diagnozą wynika, że:  
1) spośród badanych dorosłych mieszkańców Gminy co piaty (21,6%) deklaruje, iż miał w 

życiu kontakt z narkotykami, 76,5% nigdy nie używało narkotyków, 69,6 % nie zna w 
swoim otoczeniu żadnej osoby używającej narkotyków, 30,4% badanych wskazuje na 
znajomość kilku do kilkunastu osób używających narkotyki; 

2) 8,8% badanych dorosłych mieszkańców Gminy posiada wiedzę na temat źródeł 
zaopatrywania się w narkotyki (wiedzą gdzie i u kogo można je kupić), ale ponad połowa 
badanych uważa, że kupić narkotyki nie jest łatwo; 

3) większość badanych dorosłych (60,8%) uważa, że narkotyki nie pomagają  
w sytuacjach kryzysowych, 1% badanych uważa odwrotnie, a 24,5% nie ma na ten temat 
zdania; 13,7% uważa, że w zależności od sytuacji narkotyki mogą być przydatne w 
radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi. 

4) uczniowie w gminie rzadko przyznają się do kontaktów z narkotykami. Uczyniło to jedynie 
2,3% badanych młodych ludzi. Podobnie jak wśród polskiej młodzieży, młodzi ludzie z 
gminy używają marihuany. Nie wymienili żadnego innego narkotyku. Wśród badanych: 
1,7% stwierdza, że narkotyki pomagają w sytuacjach kryzysowych, 5,6% uzależnia to 

                                                           
1 „Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych - Dobrzeń Wielki 2010” została sporządzona na zlecenie Wójta Gminy Dobrzeń    Wielki 

przez Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych z/s. w Warszawie ( Pałacu Kultury i Nauki).  



pomaganie od sytuacji, 20% nie ma wiedzy na ten temat, a 73,7% zdecydowanie 
zaprzecza, aby narkotyki miały być antidotum na problemy;  

5) czas używania narkotyków przez uczniów, którzy zadeklarowali ich używanie, jest 
różnorodny. Około połowa deklaruje, że używa ich krócej niż 6 m-cy, pozostali, że „biorą” 
ponad rok. Wszyscy deklarujący styczność z narkotykami podają wakacje jako czas ich 
próbowania; 3/4 badanych próbowało narkotyków z własnej inicjatywy, 1/4 za namową 
znajomych. Średni wiek deklarowany jako zetknięcie się z narkotykami to 13,5 roku (jest 
nawet niższy niż  
w przypadku alkoholu i papierosów).  

6) spośród wszystkich badanych uczniów 12% wie, u kogo można kupić narkotyki, choć ich 
zdaniem nie jest to tak łatwe, jak w przypadku papierosów czy nawet alkoholu. Dla 38,9% 
badanych uczniów zakup narkotyków leży poza zasięgiem ich możliwości i jest to według 
nich najtrudniejsza do zdobycia substancja psychoaktywna. Ale 30,90% uważa, że jest 
to trudne, ale jak się poprosi odpowiednie osoby – to można narkotyki pozyskać; 

7)  75% uczniów przyznających się do kontaktu z narkotykami stwierdza, że czyni to 
okazjonalnie, pozostali nie udzielili odpowiedzi na to pytanie;  

8) ocena rozpowszechnienia stosowania narkotyków w środowisku rówieśniczym 
dokonana przez samych młodych ludzi może wskazywać, że jest to w gminie zjawisko 
marginalne. Zdecydowana większość młodych ludzi (77,7%) nie zna nikogo, kto 
używałby narkotyków. Pozostali znają od kilku do kilkunastu osób stosujących narkotyki.  

 

6. Biorąc pod uwagę ustalenia Diagnozy, Rada Gminy uznaje, że realizacja ustawowych 
zadań gminy w ramach PPN powinna być w szczególności ukierunkowana na działanie 
informacyjno – edukacyjne oraz stwarzanie alternatywnych możliwości spędzania czasu 
wolnego i kształtowanie prawidłowych postaw wobec środków psychoaktywnych. 
  

7. Za ważne uznaje się podejmowanie w ramach PPN działań zmierzających do podnoszenia 
kompetencji wychowawczych rodziców oraz do wzmacniania więzi rodzinnych, jako 
nieocenionych wartości w wychowaniu młodego pokolenia.  

 

CELE PPN 
 

§ 2. 1. PPN określa działania gminy ukierunkowane na odpowiednie kształtowanie  

polityki społecznej, oświatowo wychowawczej i zdrowotnej, obejmujące w szczególności: 
1) działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjna i zapobiegawczą: 
2) leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych;  
3) ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych.  

 
2. Podstawowym celem PPN jest podnoszenie świadomości społecznej mieszkańców gminy. Cel 

ten będzie realizowany poprzez profilaktykę adresowaną do grupy niskiego ryzyka. Działaniami 
profilaktycznymi zostanie objęta cała społeczność gminy, ze szczególnym wskazaniem na  
dzieci  
i młodzież. Działania te będą zmierzały do:  

1) zapobiegania inicjacji używania narkotyków;  
2) uczeniu odpowiedzialności oraz świadomości konsekwencji płynących z używania 

niebezpiecznych używek,  
3) promocji zdrowego stylu życia i wskazania rozwiązań alternatywnych (różne formy 

spędzania czasu wolnego);  
4) zwiększenia kompetencji wychowawczych rodziców oraz budowania wartości, jakimi są 

więzi rodzinne.  
 

§ 3. 1. Celem PPN jest również ograniczenie szkodliwości używania narkotyków przez osoby 

należące do grup podwyższonego ryzyka. W przypadku stwierdzenia obecności takich osób 
podejmowane działania będą zmierzały do:  

1) udzielania pomocy w wycofywaniu się z zachowań ryzykownych; 



2) kształtowania postaw abstynenckich.  
 
2. Działania z zakresu profilaktyki wobec osób z problemem narkotykowym obejmą:  

1) motywowanie do leczenia i pomoc w nawiązaniu kontaktu z ośrodkiem prowadzącym 
leczenie; 

2) pomoc w uzyskaniu wsparcia po terapii.  
 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem oraz wspomaganie różnych 

podmiotów w działaniach służących rozwiązywaniu problemów narkomanii 
 

§ 4. 1. Udzielanie pomocy osobom używającym narkotyków, wyrażającym wolę podjęcia terapii,  

w nawiązaniu pierwszego kontaktu z: 
1) Poradnią Leczenia Uzależnień, działającą w strukturze Wojewódzkiego 

Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu, ul. 
Wodociągowa 4, 

2) Niepublicznym Zakładem Opieki  Zdrowotnej ZBICKO w Lędzinach – Zbicku (gm. 
Chrząstowice), prowadzonym przez Stowarzyszenie MONAR, 

3) Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym  
w Graczach (gm. Niemodlin), prowadzonym przez Stowarzyszenie MONAR, 

     jako najbliższymi zakładami zajmującymi się leczeniem narkomanii.  
 
2. Współpraca z podmiotami wymienionymi w ust.1 oraz wspieranie (również finansowe) działań 

tych podmiotów na rzecz osób z terenu gminy Dobrzeń Wielki, obejmująca w szczególności: 
1) zakup sprzętu medycznego oraz  materiałów edukacyjnych, niezbędnych do realizacji 

programów terapeutycznych, 
2) dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji specjalistów 

prowadzących terapię. 
 
3. Udzielenie wsparcia finansowego podmiotom wymienionymi w ust.1 następuje na wniosek tych 

podmiotów. Wysokość dofinansowania określa Rada Gminy w odrębnej uchwale. 
  

Działania na rzecz rodzin, w których występują problemy narkomanii 
 

§ 5. 1. Rodzinom dotkniętym problemami narkomanii zapewnia się w szczególności: 

1) nieodpłatna pomoc psychologiczną,  w tym we wszystkich szkołach w gminie oraz  
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim,  

2) nieodpłatną pomoc prawną, 
3) pomoc społeczną, na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej. 

 
2. Pomoc, o której mowa w ust.1, udzielana jest na wniosek osób zainteresowanych. 

 
 

Profilaktyczna działalność informacyjna edukacyjna i szkoleniowa, zajęcia 
dodatkowe dla młodzieży. 

 

§ 6. 1. W ramach PPN prowadzone będą działania obejmujące: 

1) organizowanie i finansowanie letniego i zimowego wypoczynku, w programie którego 
uwzględniane są zajęcia obejmujące m.in. profilaktykę uzależnień oraz przeciwdziałanie 
agresji i przemocy;  

2) 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 narkomanią ; 



3) udzielanie pomocy (w tym finansowej), w organizowaniu w gminie rodzinnych imprez 
sportowych, rekreacyjnych i innych, propagujących zdrowy, wolny od uzależnień tryb 
życia,  
z uwzględnieniem wartości, jakimi są więzi rodzinne; 

4) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym powołanym w gminie w zakresie udzielania 
pomocy rodzinom, w których istnieje problem narkotykowy i zagrożenie przemocą w 
rodzinie.  

2. W szkołach przewidziana jest realizacja profilaktycznych programów edukacyjnych oraz 
psychoedukacyjnych o sprawdzonej skuteczności, w szczególności rekomendowanych przez 
Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA),Ośrodek Rozwoju 
Edukacji (ORE) lub Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. 
Preferowane będą programy profilaktyki zintegrowanej, obejmujące oprócz profilaktyki 
narkotykowej również uzależnienia o innym podłożu. 
 

3. Szkoły i przedszkola wspomagane będą w realizacji własnych projektów, programów oraz 
różnych form zajęć i warsztatów edukacyjno – profilaktycznych. 
 

4. Wspieranie organizowanych przez jednostki gminne i inne podmioty konkursów obejmujących 
tematykę zapobiegania narkomanii i HIV (w formie zakupu nagród dla uczestników).  
 

5. Podnoszenie kompetencji i wiedzy osób zaangażowanych w realizację zadań  
objętych PPN poprzez organizowanie i finansowanie szkoleń dla:  

1) policjantów z Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim; 
2) pracowników służby zdrowia;  
3) pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim 
4) nauczycieli (ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń pedagogów szkolnych); 
5) innych osób, których działalność związana jest z przeciwdziałaniem narkomanii oraz 

niesieniem pomocy ludziom dotkniętym problemem narkotykowym i ich rodzinom. 
 

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

7. Finansowanie wynagrodzeń prelegentów i osób prowadzących zajęcia, pogadanki lub  
warsztaty dla różnych grup społecznych, jeśli tematyka tych spotkań związana jest ściśle  
z zapobieganiem narkomanii.  

 
8. Zakup oraz nieodpłatne rozprowadzanie na terenie gminy wydawnictw i filmów związanych 

tematycznie zagrożeniem narkomanią i HIV. 
 

9. Udział w ogólnopolskich akcjach i kampaniach profilaktycznych poświęconych przeciwdziałaniu 
narkomanii . 

  

Pomoc społeczna osobom uzależnionymi i ich rodzinom, praca socjalna  
i zatrudnienie socjalne 

 
§ 7. 1. Monitorowanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim    
           sytuacji rodzin dotkniętych problemem narkotykowym.  
 
2. Podejmowanie działań w zakresie wspierania zatrudnienia socjalnego osób uzależnionych od 

narkotyków lub innych środków odurzających, które ukończyły program terapeutyczny w 
zakładzie opieki zdrowotnej, 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. 
 

3. Wspieranie zatrudnienia socjalnego osób wymienionych w ust.1 odbywa się na zasadach 
analogicznych do zasad określonych w §5 Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 8. Zadania określone PPN finansowane są ze środków pochodzących z opłat za wydanie i 

korzystanie przez przedsiębiorców z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których 
mowa w art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r. poz.1356, ze zm.). 

 

§ 9. Zadania PPN realizuje  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy  

z  Urzędem Gminy i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 

§ 10. PPN jest realizowany w korelacji z:  

1) Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok  2015, 
2) Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2015-2017, 
3) Gminnym Programem Wspierania Rodziny na lata 2015-2017.  

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR IV/ /2015 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 12 lutego 2015 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

publicznych przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. 

U. z 2013r. poz. 594; zm.: poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 20c ust. 4 i 6 w zw. z 

art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, 

Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, 

poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 181, poz. 1292, 

Nr 180, poz. 1280, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 

31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, 

Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, 

poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1317, z 2014r. poz. 

7, poz. 290, poz. Poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Uchwała określa: 

1) kryteria rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 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 

przedszkoli, przyznaną im liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tychże 

kryteriów: 

L.P. Kryterium 

Dokument niezbędny do 

potwierdzenia spełniania 

kryterium 

Liczba 

punktów 

1. 

Oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, 

studiują w trybie dziennym, prowadzą 

działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne. 

Kryterium stosuje się również do 

pracującego/studiującego rodzica samotnie 

wychowującego kandydata. 

Oświadczenie rodzica (prawnego 

opiekuna) 

3 

2. 
Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo 

kandydata. 

 
2 

3. 

Rodzice dziecka są zameldowani w gminie 

Dobrzeń Wielki lub są płatnikami podatku od 

osób fizycznych na rzecz gminy Dobrzeń 

Wielki. 

Oświadczenie rodzica (prawnego 

opiekuna) 
3 

4. 

Dziecko będzie korzystało z pełnej oferty 

przedszkola (powyżej podstawy programowej 

wraz z posiłkami). 

Oświadczenie rodzica (prawnego 

opiekuna) 1 



5. 

Dochód (o którym mowa w art. 20c ust. 9 i 10 z 

dnia 7 września 1991r. ustawy o systemie 

oświaty) na jednego członka w rodzinie 

zgłaszanego dziecka nie przekracza 100% 

kryterium dochodu, to jest: 574,00zł netto. 

Oświadczenie rodzica (prawnego 

opiekuna) 

2 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 11 

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

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

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Dobrzeń Wielki 

 

 

Klemens Weber  

 

 

 



UCHWAŁA NR IV/ ......./2015 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 12 lutego 2015 r. 

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony  Ofiar 

Przemocy w Rodzinie. 

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

(tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm.: poz. 645 i poz.1318 z 2014r. poz. 379 i 1072) oraz art. 6 ust. 2 

pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U z 2005r. Nr 

180, poz. 1493, z 2009r. Nr 206 poz. 1589, z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 125 poz. 842, z 2011r. Nr 

149, poz. 887) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2017, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

 

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

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do Uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 12 lutego 2015 r. 

 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE  

ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE  na lata 2015-2017. 

Wstęp – ustalenia ogólne 

W ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493, ze 

zm.), zwanej dalej ustawą, zdefiniowano przemoc w rodzinie jako jednorazowe albo powtarzające się 

umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członka rodziny albo innej osoby 

wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo 

utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, 

powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy 

moralne u osób dotkniętych przemocą. Przekonanie, że przemoc jest zjawiskiem marginalnym, 

występującym wyłącznie w patologicznych środowiskach, jest mitem. Badania wskazują, że przemoc w 

rodzinie jest zjawiskiem powszechnym i stanowi poważny problem społeczny. Znęcanie się nad rodziną 

jest najczęściej popełnianym przestępstwem w Polsce, zaraz po przestępstwach przeciwko mieniu i życiu. 

Przemoc w rodzinie rzadko ma charakter incydentalny, zwykle powtarza się cykliczniei jest zjawiskiem 

długotrwałym. Badanie tego zjawiska jest bardzo trudne wymaga bowiem podzielenia się traumatycznymi, 

intymnymi, osobistymi doświadczeniami w relacji z osobami bliskimi. Ponadto w przypadku przemocy 

domowej ofiary zmuszone są do przyznania się do osobistych porażek jako żon, matek, mężów czy dzieci. 

Przemoc traktują jako sytuację wstydliwą, poniżającą, stąd ogromne bariery przed przyznaniem się do tego 

typu incydentów. Poważnym problemem jest już nie tylko wciąż obecne w naszym życiu zjawisko agresji 

dorosłych wobec dzieci i młodzieży, ale również nasilające się zjawisko przemocy dzieci wobec rodziców. 

Przemoc domowa może być zarówno skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Prowadzi do 

poważnych naruszeń norm moralnych i prawnych, tragicznych skutków psychologicznych, a w skrajnych 

przypadkach nawet do poważnych okaleczeń czy zabójstw. Przemoc w rodzinie należy do kategorii 

zachowań wysoce negatywnych o dużej szkodliwości społecznej. 

Według informacji podanych przez Zespół Interdyscyplinarny działający w Gminie, w okresie 

minionych 3 lat ilość  interwencji  wobec rodziny dotkniętej przemocą, podejmowanych w oparciu o 

procedurę „Niebieskiej karty”, w 2014r. gwałtownie wzrosła. W 2012r. było ich 9, w 2013r. -7, natomiast 

w roku ubiegłym założono aż 20 „Niebieskich kart”. Może to świadczyć albo o nasileniu się zjawiska 

przemocy, albo o wzroście świadomości społecznej w przedmiocie praw ofiar przemocy, jak również o 

przyjęciu prawidłowych postaw przez świadków przemocy, którzy nie pozostają obojętni i informują 

właściwe podmioty o zauważonych przypadkach przemocyw rodzinie. 

Podstawowe założenia i cele Programu 

§ 1. 1. Rada Gminy Dobrzeń Wielki przyjmuje Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2017, zwany dalej Programem, w celu zwiększenia 

skuteczności przeciwdziałania przemocy oraz wykonania zadań gminy określonych w ustawie z dnia 29 lipca 

2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

2. Program jest elementem gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

3. Program zakłada: 

1) ograniczenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Dobrzeń Wielki; 

2) intensyfikację działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie; 

3) wzmożenie działań ochronnych wobec ofiar przemocy; 



4) zdecydowane oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie; 

5) uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy w rodzinie, podnoszenie świadomości 

społecznej o niebezpieczeństwie tego zjawiska i zagrożeń dla życiai zdrowia ofiar; 

6) promowanie modelu rodziny wolnej od przemocy; 

7) edukację dzieci, młodzieży i dorosłych 

8) wdrożenie działań interdyscyplinarnych w zakresie przeciwdziałania przemocyw rodzinie. 

Działania zmierzające do realizacji założeń Programu 

§ 2. W celu realizacji zadań Programu podjęte zostaną działania obejmujące profilaktyczną działalność 

edukacyjną i informacyjną, w szczególności: 

1) włączenie społeczności lokalnej w monitorowanie zjawiska przemocy – propagowanie odpowiedzialnych 

postaw w zetknięciu z problemem przemocyw najbliższym otoczeniu, w tym uświadamiania znaczenia 

reagowania na przemoc; 

2) organizowanie i finansowanie szkoleń i innych form podnoszenia kompetencji osób i podmiotów, 

działających w gminie na rzecz przeciwdziałania przemocy, w tym: 

a) członków Zespołu Interdyscyplinarnego; 

b) pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

c) kuratorów sądowych, 

d) policjantów z Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim, 

e) pedagogów szkolnych, 

f) nauczycieli, 

g) pracowników służby zdrowia, 

h) osób wchodzących w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

3) prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach, w szczególności o charakterze profilaktyki 

zintegrowanej, tematycznie związanych z agresją i przemocą oraz uzależnieniami, w tym również z 

uzależnieniem od internetu i innymi uzależnieniami behawioralnymi, 

4) organizowanie spotkań i warsztatów edukacyjnych dla różnych grup społecznych, w tym podnoszenie 

kompetencji rodziców w zakresie metod wychowania bez przemocy; 

5) organizowanie konkursów (plastycznych, literackich) o tematyce zapobiegania przemocy; 

6) udział w ogólnopolskich kampaniach edukacyjno-profilaktycznych, 

7) zakup i dystrybucja publikacji (broszur, ulotek etc.) o tematyce przeciwdziałania przemocy i ich 

nieodpłatna dystrybucja. 

§ 3. 1. Ofiarom przemocy zapewnia się nieodpłatną pomoc w zakresie i formach określonych w ustawie o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, właściwych dla konkretnego przypadku. 

2. W celu zwiększenia dostępu mieszkańców dotkniętych przemocą do kompleksowej pomocy gmina 

współpracuje z zewnętrznymi podmiotami, w tym ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Opolu, ul. Małopolska 20 oraz Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Opolu,  

ul. Małopolska 20a, działającymi w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. 

3. O wsparciu finansowym dla podmiotów zewnętrznych decyduje Rada Gminy w odrębnej uchwale. 

§ 4. 1. Informację o istnieniu lub podejrzeniu istnienia przemocy w rodzinie, powinien przekazać każdy, 

kto poweźmie taką widomość. 

2. W gminnym systemie przeciwdziałania przemocy podmiotami właściwymi, do których można zgłosić 

fakt lub podejrzenie o stosowaniu przemocy są: 

1) Komisariat Policji w Dobrzeniu Wielkim, 

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim (GOPS), 



3) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzeniu Wielkim, 

4) nauczyciele w szkołach i przedszkolach oraz pedagodzy szkolni, 

5) lekarze podstawowej opieki zdrowotnej 

6) Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, 

7) Zespół Interdyscyplinarny w Dobrzeniu Wielkim. 

3. W przypadku gdy sprawcą lub ofiarą przemocy jest osoba nadużywająca alkoholu, Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmuje działania wynikające z ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

§ 5. Wobec sprawców przemocy podejmowane są działania motywujące do udziału w programach 

korekcyjno – edukacyjnych. 

§ 6. 1. Na stronach internetowych Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim i Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie tych podmiotów, 

umieszcza się informację zawierającą adresy i numery telefonów instytucjii organizacji, w których ofiary i 

sprawcy przemocy mogą uzyskać pomoc. 

2. Informacja, o której mowa w ust.1 obejmuje również podmioty wymienione w § 3 ust. 2 Programu. 

§ 7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim prowadzi stały punkt informacyjny dla 

ofiar przemocy, w którym otrzymać można informację i pomoc w zakresie: 

1) uzyskania bezpiecznego schronienia przez osoby dotknięte przemocą w ośrodkach interwencji kryzysowej 

lub w specjalistycznych ośrodkach wsparcia, 

2) wykonania obdukcji lekarskiej i uzyskania zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń 

ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie, 

3) praw osób będących ofiarami przemocy, 

4) terapii ukierunkowanej na ofiary albo na sprawców przemocy. 

§ 8. W przypadku uzasadnionego podejrzenia zaistnienia przemocy w podejmowana jest interwencja w 

oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”. 

Podmioty realizujące działania objęte programem 

§ 9. Program realizuje Zespół Interdyscyplinarny, powołany przez Wójta, przy współpracy z: 

1) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, 

2) Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

3) Urzędem Gminy w Dobrzeniu Wielkim. 

Powiązania Programu z innymi programami 

§ 10. Program pozostaje w spójności i jest realizowany równolegle z następującymi programami 

uchwalanymi przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki: 

1) Gminnym Programem Wspierania Rodziny; 

2) Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

3) Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

 



UCHWAŁA NR IV ....... 2015 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 12 lutego 2015 r. 

w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. 

poz.594, z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt.3 i art. 238 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r. poz.267, z późn. zm.), Rada Gminy Dobrzeń Wielki 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na Wójta Gminy Dobrzeń Wielki, złożonej przez p. Apolonię Sieradzką-Ozaist, 

zwaną dalej Skarżącą, w sprawie nieudzielenia odpowiedzi na pisma kierowane do Urzędu Gminy w 

Dobrzeniu Wielkim, Rada Gminy Dobrzeń Wielki uznaje skargę za zasadną z przyczyn podanych w 

uzasadnieniu, będącym załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Odpowiedź na pismo złożone w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim w dniu 19 maja 2014r. 

zostanie Skarżącej udzielona w terminie możliwie szybkim, jednak nie później niż do czternastu dni od dnia 

podjęcia niniejszej Uchwały. 

§ 3. Uchwała wraz z uzasadnieniem zostanie przesłana Skarżącej jako zawiadomienie o sposobie 

załatwienia skargi, o którym mowa w art. 238 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

  

Klemens Weber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do Uchwały Nr IV/ ....... /2015 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 12 lutego 2015r. 

 

Uzasadnienie 

W dniu 31 grudnia 2014r. Dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroliw Opolu pismem  

nr LOP-0511-082/2014 z dnia 30 grudnia 2014r., przekazał do załatwienia przez Radę Gminy Dobrzeń 

Wielki (zgodnie z właściwością rzeczowąi miejscową) pismo Pani Apolonii Sieradzkiej-Ozaist z dnia 17 

listopada 2014r. wraz z załącznikami, zakwalifikowane jako skarga na bezczynność Wójta. W związku z 

tym, w dniu 13 stycznia 2015r. Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki wystosował pismo do 

Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie przeprowadzenia postępowania 

wyjaśniającego i przygotowanie dla potrzeb Rady Gminy stanowiska co do zasadności skargi. W tym 

samym dniu wysłano do Skarżącej zawiadomienie w trybie art. 237 § 4 KPA, że skarga zostanie załatwiona 

w terminie do końca lutego 2015r. 

Na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2015r. Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentami 

dotyczącymi złożonej skargi oraz z aktami prawnymi regulującymi najem lokali komunalnych, w tym z 

ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 

kodeksu cywilnego (Dz. U.z 2014r. poz. 150 oraz Uchwałą Nr V/41/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z 

dnia 3 marca 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

Dobrzeń Wielki na lata 2011-2015 . 

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że skarga na bezczynność Wójta dot. nieudzielenia odpowiedzi na 

pismo Skarżącej z dnia 19 maja 2014r. w sprawie zmiany stawki czynszu za zajmowany przez nią lokal 

(będący własnością Gminy) jest zasadna, gdyż do dnia złożenia skargi w NIK Delegatura w Opolu Wójt 

Gminy Dobrzeń Wielki nie udzielił odpowiedzi na skierowane do Urzędu Gminy pismo. 

W kwestii żądania zawartego w piśmie Skarżącej z dnia 19 maja 2014r., dot. zmiany stawki czynszu za 

lokal mieszkalny, Komisja Rewizyjna uznała, że w obowiązującym stanie prawnym (akty prawne 

wymienione wyżej) nie ma możliwości pozytywnego załatwienia tego żądania, gdyż ani brak przedpokoju, 

ani położenie łazienki (przynależnej do mieszkania) poza jego obrębem nie stanowią podstawy do 

zastosowania obniżonej stawki czynszu. Komisja zwróciła jednak uwagę, że przy opracowywaniu projektu 

nowej uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, (co 

powinno nastąpić w bieżącym roku z uwagi na kończący się w 2015r. pięcioletni okres obowiązywania 

obecnej uchwały), należałoby rozważyć, czy wskazane przez Skarżącą przypadki, nie powinny zostać ujęte 

jako podstawa do obniżenia czynszu za lokale mieszkalne. 

Rada Gminy, biorąc pod uwagę: 

1) brzmienie przepisów zawartych w art.14, art. 35 i art. 36 KPA, które regulują formę oraz terminy 

załatwiania spraw, jak również tryb postępowania w przypadku ich niedotrzymania, 

2) przedstawione wyżej stanowisko Komisji Rewizyjnej, zawarte w Protokole nr 1/2015 posiedzenia Komisji 

Rewizyjnej w dniu 26 stycznia 2015r., 

uznała, że skarga na bezczynność Wójta dot. nieudzielenia odpowiedzi pismo złożone przez Skarżącą w dniu 

19 maja 2014r. jest zasadna oraz, że należy tej odpowiedzi udzielić w terminie możliwie szybkim, nie później 

jednak niż do czternastu dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały. 

Sprawa braku odpowiedzi na pismo Skarżącej z dnia 12 lipca 2013r. nie była przez Radę Gminy 

rozpatrywana w związku z niemożnością jednoznacznego stwierdzenia, że pismo takie zostało faktycznie w 

Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim złożone. Nie miało to jednak znaczenia dla sposobu rozpatrzenia i 



załatwienia skargi przez Radę Gminy, bowiem dla stwierdzenia zasadności skargi wystarczający był jeden 

przypadek nieudzielenia odpowiedzi na pismo Skarżącej w terminie określonym przepisami prawa. 

 

 



U C H W A Ł A  Nr IV/       /2015 
Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

 
z dnia 12 lutego 2015 r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy najmu 
 

 
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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 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 2014 r. poz. 518 
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 powyżej 3 lat lub czas nieoznaczony, której 
przedmiotem jest lokal użytkowy o powierzchni 64,78 m², położony w Chróścicach przy ul. 
Korfantego 1A, w którym prowadzona jest działalność z zakresu usług zdrowia – gabinet 
odnowy biologicznej. Lokal znajduje się w budynku położonym na nieruchomości oznaczonej 
jako działka nr 1275/333 arkusz mapy 3, o powierzchni 0,0734 ha, stanowiącej własność 
Gminy Dobrzeń Wielki, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr 
OP1O/00108997/7. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

 

 



U C H W A Ł A  Nr IV/       /2015 
Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

 
z dnia 12 lutego 2015 r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy najmu 
 

 
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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 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 2014 r. poz. 518 
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 powyżej 3 lat lub czas nieoznaczony, której 
przedmiotem jest lokal użytkowy o powierzchni 12,43 m², położony w Chróścicach przy ul. 
Korfantego 1A, w którym prowadzona jest działalność z zakresu usług zdrowia – gabinet 
odnowy biologicznej. Lokal znajduje się w budynku położonym na nieruchomości oznaczonej 
jako działka nr 1275/333 arkusz mapy 3, o powierzchni 0,0734 ha, stanowiącej własność 
Gminy Dobrzeń Wielki, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr 
OP1O/00108997/7. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

 

 



U C H W A Ł A  Nr IV/       /2015 
Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

 
z dnia 12 lutego 2015 r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 

 
 

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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz 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 2014 r. poz. 
518 z późn. zm.) 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 100,65 m², położony w Kup przy ul. 
Szpitalnej 5A, w którym prowadzona jest działalność z zakresu usług zdrowia – przychodnia 
lekarska. Lokal znajduje się w budynku położonym na nieruchomości oznaczonej jako działka 
nr 251/93 arkusz mapy 1, o powierzchni 0,0701 ha, stanowiącej własność Gminy Dobrzeń 
Wielki, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00110260/9. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

 

 



U C H W A Ł A  Nr IV/       /2015 
Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

 
z dnia 12 lutego 2015 r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 

 
 

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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz 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 2014 r. poz. 
518 z późn. zm.) 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 100,65 m², położony w Kup przy ul. 
Szpitalnej 5A, w którym prowadzona jest działalność z zakresu usług zdrowia – przychodnia 
lekarska. Lokal znajduje się w budynku położonym na nieruchomości oznaczonej jako działka 
nr 251/93 arkusz mapy 1, o powierzchni 0,0701 ha, stanowiącej własność Gminy Dobrzeń 
Wielki, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00110260/9. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

 

 



UCHWAŁA NR IV/ ....../2015 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 12 lutego 2015 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 

2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.176 pkt.1 i art.179 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2013r. poz.135 z późn. zm.), Rada Gminy 

Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2015-2017r., stanowiący 

załącznik do uchwały. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do Uchwały Nr IV/ ....../2015 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 12 lutego 2015 r. 

 

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY 

na lata 2015 – 2017r. 

 

 

WSTĘP – POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 Rodzina jako podstawowa komórka życia społecznego, jest pierwszym i najważniejszym 

środowiskiem wychowawczym dziecka, kształtującym jego osobowość, system wartości, 

poglądy, styl życia. Sprawowanie władzy rodzicielskiej polega głównie na dbaniu o dobro 

dziecka, zapewnieniu mu właściwej opieki i należytego wychowania. Obowiązkiem rodziny jest 

dbałość o prawidłowy rozwój dziecka, o ochronę jego zdrowia, odpowiednią edukację, rozwój 

talentu. Rodzina musi zapewnić dziecku bezpieczny dom. Szukając prób pomocy dziecku, uwagę 

należy skupić nie tylko na problemach dziecka, ale także na problemach jego rodziny, bo w 

dezintegracji rodziny tkwi źródło sieroctwa społecznego. 

Wśród czynników, które składają się na dezintegrację rodziny, wymienić należy: niski poziom 

kulturalny, intelektualny oraz moralny dorosłych, niezaradność życiową członków rodziny, brak 

stabilizacji zawodowej i materialnej, niewydolność wychowawczą rodziców i zaniedbywanie 

obowiązków opiekuńczych względem dzieci, a także alkoholizm czy narkomanię jednego lub 

obojga rodziców, karalność sądową, przejawy psychopatii, przemoc, maltretowanie oraz znęcanie 

się nad dzieckiem. Zazwyczaj niekorzystne sytuacje w rodzinie współwystępują ze sobą. 

Skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta we współpracy ze środowiskiem 

lokalnym,w tym sąsiedzkim, sądami i ich organami pomocniczymi, policją, instytucjami 

oświatowymi, podmiotami leczniczymi, kościołem i związkami wyznaniowymi oraz 

organizacjami pozarządowymi. 

Podstawą do rozwiązywania problemów społecznych jest wsparcie w odbudowywaniu 

prawidłowych relacji w rodzinie oraz we właściwym wypełnianiu ról społecznych przez jej 

członków. Wsparcie rodziny powinno być w miarę możliwości wczesne i mieć charakter 

profilaktyczny. Priorytetem wspierania rodziny jest zapewnienie odpowiednich warunków 

rozwoju dzieci, młodzieży oraz kształtowania wartości i norm związanych z ich wychowaniem. 

Wszelkie działania powinny być prowadzone za zgodą rodziny i jej aktywnym zaangażowaniem, 

uwzględniając zasadę pomocniczości. Chodzi tu nie tylko o kontakt z rodziną, ale o współpracęz 

nią, a więc obustronny wysiłek – ze strony pracowników pieczy zastępczeji rodziców- 

zmierzający do przywrócenia naturalnych więzów i normalizacji życia rodzinnego. Prowadzenie 

profilaktycznych działań wspierających dziecko w rodzinie jest formą pomocy tańszą i bardziej 

skuteczną. Natomiast praca z rodziną biologiczną w przypadku, gdy zaistniała konieczność 

umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, ma na celu jak najszybszy powrót dziecka do rodziny. 

Działania wspierające w utrzymaniu pełnej rodziny wskazane są zarówno ze względów 

społecznych, jak i ekonomicznych, gdyż służą obniżeniu kosztów gminy związanych z pobytem 

dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. 



W Gminie Dobrzeń Wielki latach 2012-2014 w pieczy zastępczej umieszczono troje dzieci 

w wieku do 3 lat i sześcioro dzieci w wieku 3 -18 lat, z tego do placówki opiekuńczo 

wychowawczej trafiło troje dzieci, czworo do rodziny zastępczej spokrewnionej, a dwoje do 

rodziny zastępczej niespokrewnionej. Czworo dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w 

2014r. po podjęciu przez ich rodziców ścisłej współpracy z pracownikami socjalnymi Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, powróciło do domów rodzinnych. 

ZADANIA i CELE PROGRAMU 

§ 1. Rada Gminy przyjmuje Gminny Program Wspierania Rodziny, zwany dalej Programem, 

w celu wykonania zadań gminy, określonych ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135, ze zm.) 

§ 2. Adresatami Programu są rodziny wychowujące dzieci, zamieszkałe na terenie Gminy 

Dobrzeń Wielki, dotknięte przemocą, problemem uzależnień, zagrożone ubóstwem, przeżywające 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz rodziny, których dzieci 

umieszczone zostały w pieczy zastępczej. 

§ 3. Program zakłada tworzenie optymalnych warunków dla poprawy jakości życia dzieci i 

rodzin. Wsparcie rodziny będzie miało charakter profilaktyczny i ochronny. W pierwszej kolejności 

zostaną stworzone możliwości do samodzielnego zmierzenia się rodziny z jej problemami i do 

wykorzystywanie jej własnej aktywności i wewnętrznego potencjału, w celu zdobywania nowych 

umiejętności. 

§ 4. Celem Programu ma być polepszenie sytuacji dziecka i rodziny, wzmocnienie poczucia 

bezpieczeństwa socjalnego, ograniczenie patologii społecznej, zminimalizowanie negatywnych 

zachowań oraz stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla dziecka i rodziny. 

§ 5. W ramach Programu przewiduje się realizację następujących zadań: 

1) Diagnozowanie i analiza środowisk rodzinnych poprzez: 

a) wywiad środowiskowy w rodzinie przeżywającej trudności, 

b) pracę socjalną polegającą na rozpoznaniu deficytów w zakresie pełnienia ról rodzicielskich, 

zaniedbań względem dzieci oraz ocenie sytuacji dziecka w rodzinie, środowisku szkolnym, 

rówieśniczym, 

c) konsultacje ze specjalistami w celu sprecyzowania czynników mających wpływ na 

dysfunkcjonalność rodziny; 

2) Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny poprzez: 

a) objęcie dożywianiem dzieci od żłobka do szkoły ponadgimnazjalnej, 

b) monitorowanie zagrożeń dotyczących sytuacji zdrowotnej dzieci poprzez kontakt iwspółpracę 

z placówkami służby zdrowia, 

c) zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej rodzinom wymagającym wsparcia; 

3) Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, zapewnienie jej 

specjalistycznego poradnictwa i wsparcia poprzez: 

a) umożliwienie rodzinom wymagającym pomocy korzystania z asystenta rodziny, którego 

zadaniem jest organizowanie pracy z rodziną w miejscu zamieszkania bądź w miejscu 

wskazanym przez rodzinę, 

b) pomoc rodzinom przeżywającym trudności w dostępie do konsultacji i poradnictwa 

psychologicznego, pedagogicznego terapeutycznego, 



c) zwiększenie dostępności rodzin do poradnictwa prawnego, szczególnie w zakresie prawa 

rodzinnego; 

4) Zapobieganie powstaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz rozwiązywania 

już istniejących poprzez: 

a) systematyczne monitorowanie rodzin zagrożonych kryzysem przez pracowników socjalnych, 

nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz przedstawicieli innych zawodów kontaktujących się z 

rodziną, w tym pracowników służby zdrowia, 

b) motywowanie członków rodziny do podejmowania działań na rzecz ograniczenia bądź 

niwelowania własnych dysfunkcji np. podjęcie terapii uzależnień (współpraca z Gminną 

Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), podjęcie terapii dla ofiar oraz sprawców 

przemocy domowej (współpraca z policją, Zespołem Interdyscyplinarnym ds. 

Przeciwdziałania Przemocy), 

c) angażowanie rodzin do udziału w projektach, szkoleniach rozwijających umiejętność 

planowania swojej przyszłości zawodowej i osobistej oraz motywujących podjęcia pracy, 

d) angażowanie i motywowanie rodzin oraz pomoc w dostępie do korzystania ze 

specjalistycznego wsparcia dla rodziców w celu podniesienia umiejętności opiekuńczo–

wychowawczych, wzmocnienia poczucia odpowiedzialności za własną sytuację życiową, 

dostarczenia wiedzy na temat prawidłowego wypełniania obowiązków rodzicielskich, 

e) współpracę z podmiotami, instytucjami działającymi w środowisku lokalnym,w szczególności 

ze szkołami, policją, placówkami służby zdrowia, sądami, Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie, w celu poprawy sytuacji rodzinnej pod względem zdrowotnym, materialnym i 

społecznym; 

5) Dążenie do reintegracji rodzin poprzez: 

a) pomoc rodzinie, z której dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej w odbudowaniu 

odpowiedniego środowiska wychowawczego z poprawnymi relacjamii rolami, pozwalającymi 

na powrót dzieci do rodziny naturalnej, 

b) przywracanie prawidłowego funkcjonowania rodzin, poprzez wsparcie ze strony asystenta 

rodziny; 

6) Podejmowanie działań profilaktycznych poprzez: 

a) udział w ogólnopolskich kampaniach, których celem jest wzmocnienie rodzinyi jej roli w 

społeczeństwie, 

b) udział w projektach, mających na celu poprawę jakości życia rodzin. 

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE W REALIZACJI PROGRAMU 

§ 6. Program będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu 

Wielkim we współpracy z innymi podmiotami, w sposób podany w poniższej Tabeli. 

Tabela 

Lp. Podmiot Zakres współpracy 
1.  

Urząd Gminy Dobrzeń Wielki 
Wspieranie lokalnych programów oraz inicjatyw na rzecz 

rodziny w zakresie kreowania i upowszechniania 

pozytywnych wzorców funkcjonowania rodziny. 
2.  

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Opolu oraz Specjalistyczny Ośrodek 

· Udzielanie pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu 

problemów dotyczących rodzin zastępczych oraz rodzin 

zagrożonych kryzysem; 

· Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej 



Wsparcia dla Ofiar Przemocy w 

Rodzinie: 
w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych; 

· Udzielanie wsparcia osobom usamodzielnianym, 

opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka 

oraz placówki; opiekuńczo-wychowawcze; 

· Podejmowanie czynności w ramach procedury 

„Niebieskiej Karty”; 

· Udzielanie schronienia w sytuacji kryzysowej, 

poradnictwo. 
 

3. 
Sąd Rejonowy – III Wydział Rodzinny 

i Nieletnich: 
Orzekanie z zakresu prawa rodzinnego 

i opiekuńczego 
4.  

 

Kuratorzy sądowi 

· Wykonywanie zadań o charakterze wychowawczo-

resocjalizacyjnym,diagnostycznym, profilaktycznymi 

kontrolnym związanych 

z wykonywaniem orzeczeń sądu; 

· Podejmowanie czynności w ramach procedury 

„Niebieskiej Karty”. 
5.  

Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w 

Dobrzeniu Wielkim 

· Kierowanie osób uzależnionych na leczenie; 

· opracowywanie i wdrażanie projektów 

i programów profilaktyczno-edukacyjnych dla rodzin i 

dzieci; 

· Podejmowanie czynności w ramach procedury 

„Niebieskiej Karty”. 
6.  

 

Zespół Interdyscyplinarny d/s. 

przemocy w Dobrzeniu Wielkim 

· Integrowanie i koordynowanie działań wszystkich 

instytucji oraz specjalistów 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

· Wspieranie osób i rodzin dotkniętych problemem 

przemocy; 

· Podejmowanie czynności w ramach procedury 

„Niebieskiej Karty”. 
7.  

 

Komisariat Policji w Dobrzeniu 

Wielkim 

· Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom 

i rodzinom na terenie gminy Dobrzeń Wielki; 

· Podejmowanie czynności w ramach procedury 

„Niebieskie Karty”; 

· Przeciwdziałanie przestępczości 

i uzależnieniom wśród dzieci młodzieży. 
8.  

 

 

 

 

Placówki oświatowe z terenu gminy 

Dobrzeń Wielki 

· Realizacja szkolnych programów profilaktycznych, 

edukacyjnych, wychowawczych; 

· Wsparcie pedagogiczne dla rodzicówi dzieci; 

· Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

· Uświadamianie rodzicom potrzeb edukacyjnych dzieci i 

młodzieży; 

· Organizowanie dzieciom czasu wolnego (w tym wsparcie 

w odrabianiu lekcji); 

· Podejmowanie czynności w ramach procedury 

„Niebieskiej Karty”. 
9.  

Praktyki Lekarskie lekarzy rodzinnych 

na terenie gminy Dobrzeń Wielki, 

Stobrawskie Centrum Medyczne w 

Kup 

· Opieka i profilaktyka zdrowotna; 

· Podejmowanie czynności w ramach procedury 

„Niebieskiej Karty”; 

· Monitorowanie środowisk zagrożonych przez 

pielęgniarki środowiskowe. 
10.  

Poradnia Psychologiczno- 

Pedagogiczna w Opolu 

Umożliwienie rodzinom z dziećmi skorzystania ze 

specjalistycznego wsparcia psychologicznego, 



pedagogicznego i terapeutycznego. 

 
11.  

 

Parafie z terenu gminy Dobrzeń Wielki 

· Wspieranie działań w zakresie realizacji programów na 

rzecz rodziny oraz upowszechniania pozytywnych 

wzorców funkcjonowania rodziny; 

· Pomoc rzeczowa (żywność) dla rodzin potrzebujących, 

świadczona przez parafialne stacje „CARITAS”. 

 
12. Organizacje pozarządowe i inne 

podmioty prowadzące działalność 

pożytku publicznego w obszarze 

przeciwdziałania uzależnieniom i 

przemocy w rodzinie 

Zagospodarowanie czasu wolnego oraz promowanie 

aktywności dzieci i młodzieży poprzez propagowanie 

działalności klubowej, sportowej, rekreacyjnej oraz 

kulturalnej. 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

§ 7. Środki na realizację Programu będą pochodzić z budżetu administracji rządowej i budżetu 

Gminy Dobrzeń Wielki. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 8. Program realizowany jest równolegle z następującymi programami uchwalonymi przez Radę 

Gminy: 

1) Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; 

2) Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

3) Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

 



UCHWAŁA NR IV/         /2015 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 12 lutego 2015 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2014 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., 

poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1 ) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr III/17/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014 wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków według 

załącznika do niniejszej uchwały. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 
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Załącznik do Uchwały Nr IV/         /2015 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 12 lutego 2015 r. 

Dochody bieżące 

Dział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia 

801   Oświata i wychowanie 258 740,00 0,00 

  2007 Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich 

258 740,00 0,00 

Razem 258 740,00 0,00 

Przychody 

§ Treść 792 225,66 0,00 

950 Wolne środki 792 225,66 0,00 

Wydatki bieżące 

Dział Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia 

801   Oświata i wychowanie 385 148,33 0,00 

  80104 Przedszkola 120 000,00 0,00 

    Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 120 000,00 0,00 

    wydatki związane z realizacją zadań statutowych 120 000,00 0,00 

  80110 Gimnazja 265 148,33 0,00 

    Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 265 148,33 0,00 

    wydatki związane z realizacją zadań statutowych 265 148,33 0,00 

  80120 Licea ogólnokształcące 77 519,83 0,00 

    Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 77 519,83 0,00 

    wydatki związane z realizacją zadań statutowych 77 519,83 0,00 

Razem 462 668,16 0,00 

     
Wydatki majątkowe 

Dział Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia 

010   Rolnictwo i łowiectwo 262 297,50 0,00 

  01008 Melioracje wodne 262 297,50 0,00 

    Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 262 297,50 0,00 

801   Oświata i wychowanie 245 000,00 0,00 

  80101 Szkoły podstawowe 245 000,00 0,00 

    Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 245 000,00 0,00 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 81 000,00 0,00 

  92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 81 000,00 0,00 

    Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 81 000,00 0,00 

Razem 588 297,50 0,00 

     

Wydatki bieżące 

 

80104 Zwrot kosztów wydatków dla miasta Opola, gminy Łubniany i Murów za uczęszczanie do 
przedszkoli niepublicznych na terenie wymienionych gmin dzieci z terenu gminy Dobrzeń 
Wielki. 

     

 
80110 Realizacja projektu POKL "Programy rozwojowe w gminie Dobrzeń Wielki - Drogą do  

sukcesu Gimnazjalistów". 

     



 80120 Realizacja projektu POKL "Lepszy start w dorosłość uczniów LO w Dobrzeniu Wielkim". 

     

Wydatki majątkowe 

 

01008 Dotacja celowa dla Województwa Opolskiego na dokończenie przebudowy wałów na 
terenie gminy Dobrzeń Wlk. - 68 800 zł. oraz dotacja celowa na wykonanie dokumentacji 
projektowej na realizację inwestycji pn. „Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego 
obwałowania rzeki Odry na odcinku 160÷200 - 163÷700 w m. Borki, Dobrzeń Mały i 
Dobrzeń Wielki”- 193 417,50 zł. - kontynuacja realizacji umowy zawartej z 
Województwem Opolskim w 2011 roku w związku z przesunięciem zakresu prac oraz 
terminu wykonania inwestycji na rok 2015. 

     

 

80101 Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Czarnowąsach - 192 000 zł., wymiana kotła 
gazowego w  Zespołu Szkół w Chróścicach 53 000 zł. - zwiększenie planu wydatków z 
tyt. wykonania wymienionych zadań w roku 2014, za które płatność nastąpi w roku 
bieżącym. 

     

 

92109 Projekt przebudowy budynku GOK - kontynuacja realizacji zadania przyjętego do 
realizacji w roku ubiegłym, w związku przesunięciem terminu wykonania części zadania 
na rok bieżący. 

     

 

 

 

 



UCHWAŁA NR IV/         /2015 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 12 lutego 2015 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

 

Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i  art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1 ), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/19/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 grudnia 2014 

r. pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/19/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 grudnia 2014 

roku zawierający wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzeń Wielki na lata 

2015 - 2022 

 

W Uchwale Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr III/19/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2022 proponowane zmiany dotyczą: 

A. W Załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa: 

1) zwiększenia dochodów ogółem o kwotę zł. 258 871,28 zł., z tego: 

 dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu  POKL "Programy rozwojowe w gminie Dobrzeń 

Wielki - Drogą do sukcesu Gimnazjalistów"  – 189 530 zł., 

 dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu  "Lepszy start w Dorosłość uczniów LO w Dobrzeniu 

Wielkim" – 69 210 zł., 

 dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych  Decyzja 

Wojewody FBC-I.3111.1.5.2015. DS – 131,28 zł.; 

2) zwiększenia przychodów o kwotę 792 225,66 zł. z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych; 

3) zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 1 050 965,66 zł., z tego: 

 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 462 668,16 zł., w tym: 

 zwrot kosztów wydatków dla miasta Opola, gminy Łubniany i Murów za uczęszczanie do przedszkoli 

niepublicznych funkcjonujących na terenie wymienionych gmin, dzieci z terenu gminy Dobrzeń Wielki – 

120 000 zł., 

 realizacja projektu POKL "Programy rozwojowe w gminie Dobrzeń Wielki - Drogą do  

sukcesu Gimnazjalistów" – 265 148,33 zł., 

  realizacja projektu POKL "Lepszy start w dorosłość uczniów LO w Dobrzeniu Wielkim" – 77 519,83 zł., 

 wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych  w ramach realizacji zadań z zakresu pomocy 

społecznej – 131,28 zł. 

 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 588 297,50 zł., w tym: 

 dotacja celowa dla Województwa Opolskiego na dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy 

Dobrzeń Wlk. oraz dotacja celowa dla Województwa Opolskiego na wykonanie dokumentacji projektowej 

na realizację inwestycji pn. „Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na 

odcinku 160÷200 - 163÷700 w m. Borki, Dobrzeń Mały i Dobrzeń Wielki” - kontynuacja realizacji umów 

zawartych z Województwem Opolskim w 2011 roku w związku z przesunięciem zakresu prac oraz terminu 

wykonania inwestycji na rok 2015 – 262 297,50 zł., 

 przebudowa budynku Zespołu Szkół w Czarnowąsach., wymiana kotła gazowego w  Zespołu Szkół w 

Chróścicach - zwiększenie planu wydatków z tyt. wykonania wymienionych zadań w roku 2014, za które 

płatność nastąpi w roku bieżącym – 245 000 zł. 

 projekt przebudowy budynku GOK - kontynuacja realizacji zadania przyjętego do realizacji w roku 

ubiegłym, w związku przesunięciem terminu wykonania części zadania na rok bieżący – 81 000 zł. 



Przedstawione zmiany wynikają ze zmian zaproponowanych do Uchwały w sprawie dokonania zmian w 

budżecie gminy przedłożonych na sesję Rady Gminy w dniu 12.02.2015 r.  

 

B. W Załączniku nr 2 zawierającym wykaz przedsięwzięć do wykazu przedsięwzięć dodaje się: 

1. Przedsięwzięcie 1/2015 – Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki: docieplenie 

ścian obiektu, docieplenie dachu.  

Limit wydatków na rok 2015 wynosi 0,00 zł., na rok 2016  – 570 420,00 zł.  

Łączny limit zobowiązań na lata 2016-2017 wynosi 570 420,00 zł. 

2. Przedsięwzięcie 2/2015 – Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu 

Wielkim.  

Limit wydatków na rok 2015 wynosi 0,00 zł., na rok 2016  – 295 416,00 zł.  

Łączny limit zobowiązań na lata 2016-2017 wynosi 295 416,00 zł. 

3. Przedsięwzięcie 3/2015 – Termomodernizacja, wymiana źródła ciepła na odnawialne budynku 

zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dobrzeniu Małym.  

Limit wydatków na rok 2015 wynosi 0,00 zł., na rok 2016  – 233 326,00 zł.  

Łączny limit zobowiązań na lata 2016-2017 wynosi 233 326,00 zł. 

4. Przedsięwzięcie 4/2015 – Modernizacja oświetlenia wbudowanego w Urzędzie Gminy na 

energooszczędne.  

Limit wydatków na rok 2015 wynosi 0,00 zł., na rok 2017  – 360 000,00 zł.  

Łączny limit zobowiązań na lata 2017-2020 wynosi 360 000,00 zł. 

5. Przedsięwzięcie 5/2015 – Montaż kolektorów słonecznych – dofinansowanie dla mieszkańców 

gminy.  

Limit wydatków na rok 2015 wynosi 100 000,00 zł., na rok 2016  – 425 000,00 zł., limit wydatków 

na rok 2017– 425 000,00 zł. 

Łączny limit zobowiązań na lata 2015-2018 wynosi 950 000,00 zł. 

6. Przedsięwzięcie 6/2015 – Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne - dofinansowanie dla mieszkańców 

gminy.  

Limit wydatków wynosi: na rok 2015 - 200 000,00 zł., na rok 2016  – 980 000,00 zł., na rok 2017– 

980 000,00 zł. 

Łączny limit zobowiązań na lata 2015-2018 wynosi 2 160 000,00 zł. 

7. Przedsięwzięcie 7/2015 – Rozbudowa sieci ciepłowniczej.  

Limit wydatków na rok 2015 wynosi 200 000,00 zł., na rok 2016  – 200 000,00 zł., na rok 2017 – 200 

000,00 zł., na rok 2018  – 200 000,00 zł., na rok 2019  – 100 000,00 zł., na rok 2020  – 100 000,00 

zł. 

Łączny limit zobowiązań na lata 2015-2020 wynosi 1 000 000,00 zł. 

8. Przedsięwzięcie 8/2015 – Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy typu LED – 1362 szt.  Limit 

wydatków na rok 2015 wynosi 0,00 zł., na rok 2016  – 809 028,00 zł.  

Łączny limit zobowiązań na lata 2015-2017 wynosi 809 028,00 zł. 



W/w zadania przyjmuje się do wykazu przedsięwzięć na podstawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

opracowanego dla gminy Dobrzeń Wielki. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli w 

przyszłości ubiegać się gminie o dofinansowanie ze środków zarówno krajowych, jak i europejskich. 

 

 

 


