
Projekt

z dnia  29 stycznia 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XV/ ..... / 2016
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 2 lutego 2016 r.

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015r. 
poz. 1515, z późn.zm.) w związku z  art. 4I ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t. j. Dz. U. z 2015r. poz.1286, z późn. zm.) oraz z  art.10 ust. 2-4 
ustawy z dnia 29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu narkomanii ( t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 124, z późn. zm.) Rada 
Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Program jest częścią 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2016-2026.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: B63E6461-92D2-4A19-A7B6-A8AF0F9BB342. Projekt Strona 1



Załącznik do Uchwały Nr XV/ ..... / 2016

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 2 lutego 2016 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2016.

Wstęp – postanowienia ogólne.

§ 1. 1. Rada Gminy Dobrzeń Wielki przyjmuje Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016, zwany dalej Programem, w celu wykonania zadań 
Gminy, wynikających z ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

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

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

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

5. Wraz ze zmianami ustrojowymi zwiększyła się podaż i różnorodność narkotyków na nielegalnym rynku, a 
tym samym ich dostępność. Zmieniły się zarówno wzory używania jak
i rodzaj najczęściej używanych substancji. Zmieniła się również ocena stosowania niektórych narkotyków 
dopuszczająca ich używanie w efekcie podążania za modą, gdzie narkotyki stają się elementem towarzyszącym 
zabawom młodzieży, czy też wspomagają młodych ludzi w nauce. Bardzo niebezpiecznym zjawiskiem jest 
używanie w szczególności przez ludzi młodych substancji o charakterze środków psychoaktywnych, określanych 
mianem „dopalaczy”.

6. W Programie uwzględnione zostały wnioski i rekomendacje wynikające z badań przeprowadzonych w 
2015r. w ramach „Diagnozy problemów społecznych”#, zwanej dalej Diagnozą, w tym konieczność 
ukierunkowania skomasowanych działań profilaktycznych gminy na pogłębienia świadomości w zakresie 
szkodliwości spożywania alkoholu, zażywania substancji psychoaktywnych, problemu nikotynowego, zjawiska 
przemocy.

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

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.
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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 albo 
zagrożonych uzależnieniem od alkoholu lub środków psychoaktywnych oraz wspomaganie różnych 
podmiotów w działaniach służących rozwiązywaniu problemów uzależnień.

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

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

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

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

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

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

2) informowania przyjętych osób (po ich wytrzeźwieniu) o szkodliwości 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 zakładom lecznictwa odwykowego lub izbie wytrzeźwień następuje na 
wniosek tych podmiotów i wymaga zawarcia przez Wójta porozumienia z organem prowadzącym dany podmiot. 
Wysokość dofinansowania określa Rada Gminy w odrębnej uchwale.

5. Finansowanie kosztów badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przeprowadzanych przez biegłych 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, zgodnie
z art. 26 ust.3 ustawy;

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

3) zakupu materiałów edukacyjnych i wydawnictw specjalistycznych,

4) wynagrodzeń i podróży służbowych członków GKRPA, związanych z wykonywaniem zadań oraz dojazdem na 
szkolenia i narady- na zasadach określonych w §7 Programu.
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Działania na rzecz rodzin, w których istnieją problemy związane z alkoholem, zażywaniem 
środków psychoaktywnych, w tym pomoc psychospołeczna, prawna oraz ochrona przed przemocą w 
rodzinie.

§ 3. 1. Prowadzenie przez GKRPA następujących działań:

1) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących osób nadużywających napojów alkoholowych, oraz zagrożonych 
narkomanią i innymi uzależnieniami,

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

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

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

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

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

7) rozpatrywanie planów i sprawozdań dotyczących realizacji dodatkowych zajęć dla

dzieci, młodzieży i osób dorosłych, finansowanych w całości lub w części ze środków przeznaczonych na 
realizację Programu.

2. Udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy obejmującej:

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

2) dofinansowanie imprez charytatywnych, organizowanych przez różne podmioty

i wolontariuszy, 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.

8) współpraca z jednostkami gminnymi w zakresie organizacji i utrzymania bazy dla prowadzenia dodatkowych 
zajęć sportowych i innych zajęć dla dzieci i młodzieży.
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3. Zapewnienie osobom dotkniętym problemem alkoholowym, innym uzależnieniem lub przemocą w  
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 jak również dla osób doświadczających przemocy. Pomoc prawna 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.

2. Wspomaganie szkół, przedszkoli i innych jednostek gminnych w realizacji 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 uzależnień i przeciwdziałania przemocy; zachęcanie dzieci i 
młodzieży do udziału w tych konkursach poprzez zakupienie nagród dla ich uczestników i zwycięzców.

4. Podnoszenie kompetencji i wiedzy osób zaangażowanych w realizację w gminie zadań

objętych Programem poprzez organizowanie i finansowanie szkoleń dla:

1) członków GKRPA;

2) policjantów z Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim;

3) pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim;

4) pracowników służby zdrowia;

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

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

5. Współpraca ze szkołami i przedszkolami oraz innymi podmiotami w podejmowaniu działań mających na 
celu zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców (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 materiałów edukacyjnych  w tym różnego typu 
wydawnictw i filmów związanych tematycznie z szeroko pojętą profilaktyką w zakresie uzależnień i przemocy, w 
tym w ramach działań zapisanych w § 8 ust. 3 Programu.
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9. Prowadzenie wraz z Komisariatem Policji w Dobrzeniu Wielkim wspólnych działań edukacyjno-
profilaktycznych, w tym w ramach ogólnopolskich kampanii profilaktycznych, zmierzających do ograniczenia 
zjawiska nietrzeźwości wśród uczestników ruchu drogowego, w szczególności młodych kierowców i rowerzystów. 
Dla realizacji tych działań przewiduje się możliwość zakupu materiałów edukacyjnych (ulotki, broszury, etc) jak 
również urządzenia do kontroli trzeźwości uczestników ruchu drogowego.

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

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

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

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

Wspieranie zatrudnienia socjalnego

§ 5. 1. Osoby uzależnione, które zakończyły program psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, a 
które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym 
staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz 
uniemożliwiającej  lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym społecznym i rodzinnym, mogą zostać 
skierowane do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu 
Wielkim lub przez centrum integracji społecznej, z którym Gmina Dobrzeń Wielki podpisze porozumienie w 
sprawie kierowania osób do centrum.

2. Skierowanie na zajęcia o którym mowa w ust. 1 odbywa się na zasadach określonych
w ustawie z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (t. j. Dz.U. z 2011r. Nr 43, poz.225, z późn. zm.).

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

4. Osoby wymienione w ust.1 mogą zostać objęte zatrudnieniem wspieranym, o którym mowa w art.15b 
ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w ramach kontraktu socjalnego  zawartego z pracownikiem socjalnym Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim na zasadach określonych w art. 108 ustawy z dnia 12 marca 
2004r. o pomocy społecznej ( t. j. Dz. U. z 2015r. poz.163, z późn. zm.) lub w ramach indywidualnego programu 
zatrudnienia socjalnego podpisanego z kierownikiem centrum integracji społecznej zgodnie z art. 12 ust.4 i art. 13 
ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Kontrola przestrzegania przepisów ustawy i podejmowanie 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 i w ramach pisemnego upoważnienia wydanego 
przez Wójta, z zachowaniem art. 183 ustawy.

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

§ 7. 1. § 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 w Gminie Dobrzeń Wielki.

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

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

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

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

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

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

z dnia  29 stycznia 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XV/ ......../ 2016
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 2 lutego 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki w przedmiocie 
proponowanej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki, polegającej na  wyłączeniu z terytorium Gminy 

Dobrzeń Wielki  obszaru obejmującego sołectwa: Borki, Czarnowąsy, Krzanowice i Świerkle oraz części 
sołectw Brzezie i Dobrzeń Mały, i włączeniu tego obszaru do terytorium Miasta Opola.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) w zw. z art. 4b ust. 1 pkt 2) oraz z art. 4b ust. 2 w zw.
z art. 4a ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala co następuje:

§ 1. W związku z wnioskiem Prezydenta Miasta Opola nr OR-I.0110.3.2015 z dnia 30 listopada 2015r.
o podjęcie działań celem wyrażenia przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki opinii w przedmiocie wyłączenia
z terytorium Gminy Dobrzeń Wielki obszaru obejmującego sołectwa: Borki, Czarnowąsy, Krzanowice i Świerkle 
oraz  części sołectw Brzezie i Dobrzeń Mały, i włączenia tego obszaru do terytorium Miasta Opola, postanawia się 
przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie zmiany granic Gminy Dobrzeń 
Wielki, proponowanej w wyżej wskazanym wniosku Prezydenta Miasta Opola.

§ 2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki określa Uchwała
Nr XIV/110/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 30 listopada 2015r. Nr OR-I.0110.3.2015, Prezydent Miasta Opola zwrócił się
o podjęcie działań celem wyrażenia przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki opinii w przedmiocie wyłączenia
z terytorium Gminy Dobrzeń Wielki obszaru obejmującego sołectwa: Borki, Czarnowąsy, Krzanowice
i Świerkle oraz części sołectw Brzezie i Dobrzeń Mały, i włączeniu tego obszaru do terytorium Miasta
Opola, stosownie do Uchwały Nr XVIII/320/15 Rady Miasta Opola z dnia
26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany granic Miasta Opola oraz przeprowadzenia konsultacji.

Wyrażenie opinii, o którą zwrócił się Prezydent Miasta Opola, zgodnie z art. 4b ust. 1 pkt 2) ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515
z późn. zm., określanej dalej jako ustawa o samorządzie gminnym), wymaga uprzedniego przeprowadzenia
przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki w przedmiocie
wyłączenia z terytorium Gminy Dobrzeń Wielki obszaru obejmującego sołectwa: Borki, Czarnowąsy,
Krzanowice i Świerkle oraz części sołectw Brzezie i Dobrzeń Mały,
i włączeniu tego obszaru do terytorium Miasta Opola. Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami określa uchwała Nr XIV/110/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 stycznia 2016r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki. Tym samym,
konsultacje z mieszkańcami w przedmiocie wyłączenia obszaru obejmującego sołectwa: Borki, Czarnowąsy,
Krzanowice i Świerkle oraz części sołectw Brzezie i Dobrzeń Mały z Gminy Dobrzeń Wielki i włączenia
go do Miasta Opola powinny zostać przeprowadzone w oparciu o zasady i w trybie przewidzianym wyżej
wskazaną uchwałą.
Niezależnie pod powyższego, konsultacje z mieszkańcami, zgodnie z art. 4b ust. 2 w zw. z art. 4a ust. 2 pkt
1) o samorządzie gminnym mogą zostać ograniczone do mieszkańców jednostki pomocniczej gminy
objętych zmianą. Rada Gminy Dobrzeń Wielki, zgodnie z przyznanym upoważnieniem ustawowym,
postanowiła o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami całej Gminy Dobrzeń Wielki.
Mając na uwadze powyższe, proponuje się przyjęcie uchwały w brzmieniu, jak w załączonym projekcie.
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Projekt

z dnia  29 stycznia 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XV/           /2016
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 2 lutego 2016 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 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1515 z późń. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885z późń. zm.), 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.
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Projekt

z dnia  29 stycznia 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XV/               /2016
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 2 lutego 2016 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 (t.j. Dz. U. 2015 r., 
poz. 1515, zm. poz. 1045 i 1890.) i art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (t.j. 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 
40 000,00 zł. (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 
urządzenia do prowadzenia ciągłego masażu serca dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego.

§ 2. Sposób przekazania oraz rozliczenia środków finansowych określonych w § 1 ustalony zostanie w 
porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Dobrzeń Wielki i Województwem Opolskim.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1] Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 
1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890.
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Projekt

z dnia  29 stycznia 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XV/........ /2016
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 2 lutego 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Miastem Opole porozumienia dotyczącego przejęcia zadań w 
zakresie  objęcia działaniami  profilaktycznymi mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki, doprowadzonych do 

Izby Wytrzeźwień w Opolu  oraz udzielenia dotacji na realizacje tych zadań.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 12 oraz art.74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2015r. poz.1515, z późn.zm.),  w związku z § 2 ust. 3 i 4 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016, przyjętego Uchwałą XV/ ……./ 2016 
Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,  Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co 
następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Dobrzeń Wielki  porozumienia z Miastem Opole w sprawie 
przejęcia przez Miasto Opole zadań w zakresie objęcia działaniami profilaktycznymi mieszkańców Gminy 
Dobrzeń Wielki, zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, doprowadzonych w stanie nietrzeźwości do Izby 
Wytrzeźwień Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu.

§ 2. Wyraża się zgodę na przekazanie przez Gminę Dobrzeń Wielki dotacji dla Miasta  Opole w wysokości 3 
900zł (trzy tysiące dziewięćset złotych) ze środków przeznaczonych w planie wydatków budżetowych Gminy na 
rok 2016  na przeciwdziałanie alkoholizmowi, z przeznaczeniem na realizację zadań objętych Porozumieniem, o 
którym mowa powyżej w §1 Uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Projekt

z dnia  29 stycznia 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XV//2016
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 2 lutego 2016 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 
pobrania  i wykorzystywania dotacji,udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz  niepublicznych, 
prowadzonych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina 

Dobrzeń Wielki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 
1515, poz. 1045, poz. 1890), w związku z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4, ust. 8a ustawy z dnia7 września 1991r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwałę stosuje się do zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki przedszkoli
i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby 
prawne, bądź fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

2. Niniejsza uchwała reguluje  tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy dla jednostek, o których 
mowa w ust. 1 oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, uwzględniając w szczególności 
podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji
i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób rozliczania dotacji, a także tryb i zakres kontroli 
wykorzystania dotacji.

Podstawa obliczania dotacji

§ 2. 1. Jednostki o jakich mowa w § 1, uprawnione do otrzymania dotacji, z zastrzeżeniem  ust. 2 i ust. 3, 
otrzymują ją w wysokości:

1) w odniesieniu do dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
tj. dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, które prowadzą wczesne 
wspomaganie rozwoju dziecka – w kwocie równiej 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte 
wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę 
Dobrzeń Wielki – w dalszej części uchwały zwaną Gminą;

2) w odniesieniu do dotacji, o których mowa w art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 
tj. dla niepublicznych przedszkoli – w kwocie równej 75% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących 
ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o stanowiące 
dochody budżetu Gminy wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty
za wyżywienie, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie równej kwocie przewidzianej na 
niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej 
otrzymywanej przez Gminę;

3) w odniesieniu do dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 2d ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 
dla innych form wychowania przedszkolnego – w kwocie równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na 
jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę, pomniejszonych o stanowiące dochody 
budżetu Gminy wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za wyżywienie, z tym że 
na ucznia niepełnosprawnego w kwocie równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia 
przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.
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2. Niepubliczne przedszkola określone w art. 90 ust.1b. ustawy otrzymują na jednego ucznia dotacje
w wysokości 100% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych, 
pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody 
budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie równej kwocie przewidzianej  na 
niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

3. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego określone w art. 90 ust. 1c ustawy otrzymują na 
jednego ucznia dotację w wysokości równej 50% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia

w przedszkolach publicznych, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za 
wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej 
kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej 
otrzymywanej przez Gminę.

Tryb udzielania i rozliczania dotacji.

§ 3. Organ prowadzący placówkę, zwany dalej „wnioskodawcą”, składa corocznie do Wójta Gminy Dobrzeń 
Wielki w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wniosek o udzielenie dotacji 
rocznej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dotacja przekazywana jest od następnego roku budżetowego w transzach miesięcznych.

2. Uprawniony do dotacji składa do piątego dnia miesiąca informację o liczbie uczniów ustalonej według stanu 
na pierwszy dzień roboczy miesiąca, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Miesięczna wysokość transzy dotacji obliczana jest na podstawie informacji, o której mowa w ust. 2
i przekazywana uprawnionemu na rachunek bankowy placówki wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 2,
z uwzględnieniem korekt, o których mowa w ust. 4.

4. Uprawniony do dotacji zobowiązany jest do złożenia korekty informacji, o której mowa w ust. 2, 
zwiększającej lub zmniejszającej liczbę uczniów niezwłocznie po stwierdzeniu faktu błędnego podania liczby 
uczniów będącej podstawą naliczenia dotacji. Korektę powyższą dotujący uwzględnia przy przelewie transzy 
dotacji należnej w kolejnym miesiącu kalendarzowym.

§ 5. 1. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego podstawy obliczania dotacji Wójt Gminy Dobrzeń 
Wielki dokonuje weryfikacji kwoty dotacji należnej na ucznia.

2. O weryfikacji kwoty dotacji należnej na ucznia Wójt Gminy Dobrzeń Wielki informuje pisemnie 
uprawnionego do dotacji do końca miesiąca, w którym dokonano takiej weryfikacji.

§ 6. 1. Uprawniony do dotacji składa rozliczenie z jej wykorzystania do dnia 15 stycznia roku następującego
po roku udzielenia dotacji.

2. Wzór rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Rozliczenie dotacji przekazanej w poprzednim roku budżetowym przez Gminę dokonywane jest przez 
Wójta Gminy w terminie do dnia 15 lutego roku następnego, o czym zawiadamia się pisemnie uprawnionego
do dotacji.

2. Ustalona kwota zobowiązania Gminy z tytułu wyrównania dotacji należnej za poprzedni rok budżetowy 
przekazywana jest na rachunek bankowy placówki w terminie do ostatnie dnia marca następnego roku 
budżetowego.

3. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem 
oraz dotacja pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na zasadach określonych
w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. Zm.).

4. Osoba prowadząca jednostkę, która zakończyła działalność w trakcie roku budżetowego zobowiązana jest do 
zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Gminy oraz złożenie rozliczenia na formularzu określonym w § 6 ust. 2 
w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności.

§ 8. Przekazana z budżetu Gminy dotacja oświatowa może być wykorzystana i rozliczona wyłącznie na 
pokrycie wydatków określonych w  ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
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Tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji

§ 9. 1. W dotowanych placówkach Wójt Gminy może okresowo przeprowadzać  kontrole, o których mowa
w art. 90 ust. 3e ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

2. Kontrole, o których mowa  w ust. 1 przeprowadzają pracownicy Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim 
upoważnieni przez Wójta Gminy, zwani dalej kontrolerami, na podstawie imiennego upoważnienia wydanego im 
przez Wójta. O terminie i zakresie kontroli zawiadamia się podmiot kontrolowany pisemnie, nie później niż
na 7 dni przed terminem jej rozpoczęcia.

§ 10. 1. Kontroler ma prawo do:

a) wstępu do obiektów i pomieszczeń związanych z przedmiotem kontroli,

b) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, pobierania dokumentów i innych materiałów,
z zachowaniem wymogów przewidzianych w przepisach odrębnych.

2. Kontrola może polegać również na wezwaniu organu prowadzącego daną jednostkę do złożenia informacji 
dotyczącej wykorzystania przekazanej części dotacji wg wzoru, o którym mowa w § 6 ust. 2.

§ 11. 1. Z przeprowadzonej kontroli kontroler sporządza protokół, którego jeden egzemplarz przekazuje osobie 
reprezentującej podmiot kontrolowany.

2. podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń 
zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolerowi na piśmie w terminie 7 dni od  dnia otrzymania 
protokołu kontroli.

3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń z ust. 2 kontroler jest zobowiązany dokonać ich analizy, a w razie 
konieczności podjąć dodatkowe czynności kontrolne, w przypadku uznania zasadności zastrzeżeń kontroler 
dokonuje zmiany lub  uzupełnienia protokołu kontroli.

4. w razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontroler przekazuje na piśmie swoje 
stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.

§ 12. 1. W terminie 30  dni od zakończenia postępowania kontrolnego Wójt Gminy przekazuje podmiotowi 
kontrolowanemu wystąpienie zawierające ocenę przedmiotu kontroli, a w razie stwierdzenia uchybień
i nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne.

2. podmiot kontrolowany jest zobowiązany w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, 
poinformować Wójta o sposobie realizacji, względnie o przyczynach niewykonania zaleceń pokontrolnych.

§ 13. 1. Na dowodach księgowych sfinansowanych z dotacji dla placówki umieszcza się na trwałe opis 
określający nazwę placówki i kwotę, na którą wydatek został sfinansowany z dotacji z budżetu Gminy dla 
placówki.

2. w przypadku, gdy księgi finansowe znajdują się poza siedzibą  dotowanej placówki, organ prowadzący 
zobowiązany jest zapewnić dostępność ksiąg finansowych i dowodów księgowych, na czas kontroli, w siedzibie 
dotowanej placówki.

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

§ 15. Z dniem 31 grudnia 2015r. traci moc uchwała Nr XXIV/159/2008 Rady Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 26 września 2008r.  w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół 
prowadzonych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2008r. poz. 2001).
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§ 16. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2016 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV//2016

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 2 lutego 2016 r.

(pieczęć organu prowadzącego placówki)

WNIOSEK
O UDZIELENIE DOTACJI DLA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA/ INNEJ FORMY WYCHOWANIA 

PRZEDSZKOLNEGO*NA ROK ............................

I.  Dane organu prowadzącego:

1. Dane wnioskodawcy:

1) Osoba prawna/osoba fizyczna ..........................................................................................................

2) Nazwa/firma osoby prawnej lub nazwisko i imię osoby fizycznej

....................................................................................................................................................

3) Siedziba osoby prawnej/ adres osoby fizycznej

....................................................................................................................................................

2. Dane osoby reprezentującej wnioskodawcę:

1) Nazwisko i imię .................................................................................................................................

2) Tytuł prawny (pełnomocnictwo) ........................................................................................................

II. Nazwa i adres szkoły/przedszkola/inne formy wychowania przedszkolnego

.......................................................................................................................................................

1) Typ i rodzaj .......................................................................................................................................

2) Realizowanie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki (dotyczy szkół niepublicznych) TAK/NIE*

3) Charakter: publiczny/niepubliczny*

III. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja:

.................................................................................................................................................................

IV. Planowana liczba uczniów:

w tymOkres Planowana 
miesięczna liczba 
uczniów ogółem

Liczba uczniów 
niepełnosprawnych

Liczba uczniów objętych 
wczesnym 

wspomaganiem

Liczba  uczniów 
niebędących
mieszkańcami Gminy
Dobrzeń Wielki

Styczeń - 
sierpień
Wrzesień - 
grudzień

IV. Zobowiązuję się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów.

V. Data, i podpis(-y) osoby (osób) reprezentującej(-ych) organ prowadzący.

VI. Pieczątka placówki i czytelny podpis osoby składającej wniosek.

Termin składania wniosku: do 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV//2016

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 2 lutego 2016 r.

INFORMACJA  O AKTUALNEJ  LICZBIE
UCZNIÓW W MIESIĄCU ............ 20.... ROKU

Nazwa i adres organu prowadzącego:

………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa i adres szkoły/przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego:

………………………………………………………………………………………………………………

I. Dane o aktualnej liczbie uczniów:

Liczba uczniów według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca
w tymOgółem

niepełnosprawnych
z orzeczeniem kształcenia

specjalnego, o którym 
mowa w art. 71b ust. 3 

ustawy
o systemie oświaty

objętych wczesnym
wspomaganiem rozwoju

prowadzonym
na podstawie

art. 71b ust. 2a
ustawy o systemie oświaty

II. Dane o uczniach spoza terenu Gminy Dobrzeń Wielki:

L
p.

Nazwisko i imię Adres zamieszkania Data 
urodzenia

Gmina

III. Liczba uczniów, którzy przybyli lub ubyli w miesiącu ubiegłym - po 1 dniu tego miesiąca, z podaniem liczby 
dni pozostawania uczniów w jednostce oświatowej

………………………………………  …………………………………………………

………………………………………  ………………………………………………....

………………………………………  …………………………………………………

………………………………………  ………….……………………………………....

IV. Data, pieczątka placówki i czytelny podpis osoby składającej informacje.

Termin składania informacji: do 5-tego dnia każdego miesiąca, według stanu na pierwszy dzień roboczy 
danego miesiąca.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV//2016

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 2 lutego 2016 r.

(pieczęć organu prowadzącego placówki)

ROZLICZENIE DOTACJI OTRZYMANEJ Z BUDŻETU GMINY Dobrzeń Wielki
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 20 .......... roku

I. Nazwa i adres jednostki

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

II. Faktyczna liczba uczniów dotowanego podmiotu w okresie od początku roku do końca okresu rozliczeniowego, 
z tym, że szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie realizuje się obowiązku 
szkolnego lub obowiązku nauki, podają liczbę uczniów uczestniczących w co najmniej 50 % obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych w danym miesiącu (należy podać za każdy miesiąc osobno):

w tym:

Miesiąc Liczba
ogółem

Liczba uczniów
niepełno-  

sprawnych

Liczba dzieci 
objętych 

wczesnym 
wspomaganiem 

rozwoju

Liczba   uczniów 
spoza terenu 

Gminy
Dobrzeń Wielki

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
III. Rodzaje wydatków sfinansowanych w ramach otrzymanej dotacji:

Kwota otrzymanej dotacji:
Rodzaje wydatków sfinansowanych w 
ramach otrzymanej dotacji

Wysokość wydatków w ramach otrzymanej 
dotacji

Wydatki bieżące obejmujące każdy wydatek 
poniesiony na cele działalności, w tym na 
wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej 
szkołę, przedszkole, inną formę wychowania 
przedszkolnego, jeżeli odpowiednio pełni 
funkcję dyrektora szkoły lub placówki albo 
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prowadzi zajęcia w innej formie wychowania 
przedszkolnego, z wyjątkiem wydatków na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Zakup środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych, obejmujących: 
książki i inne zbiory biblioteczne, środki 
dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-
wychowawczemu realizowanemu w szkołach, 
przedszkolach i placówkach, sprzęt 
rekreacyjny i sportowy, meble
Zakup pozostałych środków trwałych i 
wartości niematerialnych i prawnych o 
wartości nieprzekraczającej wielkości 
ustalonej w przepisach o podatku 
dochodowym od osób prawnych, dla których 
odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt 
uzyskania przychodu w 100 % ich wartości, 
w momencie oddania do używania
Ogółem kwota wydatków sfinansowanych z 
otrzymanej dotacji
Kwota niewykorzystanej dotacji:
IV. Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.

V. Data, i podpis(-y) osoby (osób) reprezentującej(-ych) organ prowadzący.

VI. Pieczątka placówki i czytelny podpis osoby składającej rozliczenie.

Termin składania rozliczenia: do 31-go stycznia roku następnego

Termin składania rozliczenia wyrównania dotacji za rok poprzedni: do 15-go lutego roku następnego
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Projekt

z dnia  29 stycznia 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XV//2016
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 2 lutego 2016 r.

uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Dobrzeń Wielki pod nazwą Gminny 
Ośrodek Kultury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2015r. poz. 1515;  zm.: poz. 1045) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 236) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr ……/……/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia … …………… 2015r. w 
sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Dobrzeń Wielki pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Projekt

z dnia  29 stycznia 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XV//2016
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 2 lutego 2016 r.

w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Dobrzeń Wielki pod nazwą Zarząd Mienia 
Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015r. poz. 1515;  zm.: poz. 1045) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o 
gospodarce komunalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 236) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co 
następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na utworzenie jednoosobowej spółki Gminy Dobrzeń Wielki pod nazwą Zarząd Mienia 
Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim, zwanej w treści 
niniejszej uchwały „Spółką”.

§ 2. 1. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki będzie wykonywanie zadań własnych Gminy Dobrzeń 
Wielki określonych w przepisie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, polegających 
na zaspakajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

2. Spółka będzie mogła podejmować inną działalność – istotną z punktu widzenia rozwoju Gminy Dobrzeń 
Wielki, potrzeb społeczności lokalnej oraz samorządu terytorialnego.

§ 3. 1. Kapitał zakładowy Spółki w chwili zawiązania wynosić będzie 200.000,00zł (słownie: dwieście tysięcy 
złotych 00/100) i dzielić się będzie na 200 (słownie: dwieście) równych i niepodzielnych udziałów o wartości 
nominalnej 1.000,00zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) każdy.

2. Gmina Dobrzeń Wielki obejmie wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki i pokryje je wkładem 
pieniężnym w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

§ 4. Szczegółowe zasady oraz zakres działania Spółki określi akt założycielski spółki.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki.
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Projekt

z dnia  29 stycznia 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XV//2016
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 2 lutego 2016 r.

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 
2015r. poz. 1515;  zm.: poz. 1045) oraz art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2015r. poz. 1774; zm.: poz. 1777), a także w oparciu o przepis § 8 uchwały 
Nr X/96/2011 Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zasad gospodarowania 
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Dobrzeń Wielki (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2015r. 
Nr 125, poz. 1475; zm.: Nr 125, poz. 1476), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzeń Wielki, to jest działki 
gruntu o numerze: 1258/14, k.m.: 3, obręb: Czarnowąsy, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg 
Wieczystych posiada urządzoną księgę wieczystą o numerze: OP1O/00082958/3, na rzecz spółki komunalnej 
Gminy Dobrzeń Wielki, to jest na rzecz PROWOD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Dobrzeniu Wielkim, bez zachowania obowiązku dokonania sprzedaży w drodze przetargu, z przeznaczeniem na 
wykonywanie przez te Spółkę zadań własnych Gminy Dobrzeń Wielki określonych w przepisie art. 7 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym polegających na zaspakajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Projekt

z dnia  29 stycznia 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XV//2016
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 2 lutego 2016 r.

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 
2015r. poz. 1515;  zm.: poz. 1045) oraz art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2015r. poz. 1774; zm.: poz. 1777), a także w oparciu o przepis § 8 uchwały 
Nr X/96/2011 Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zasad gospodarowania 
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Dobrzeń Wielki (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2015r. 
Nr 125, poz. 1475; zm.: Nr 125, poz. 1476), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzeń Wielki, to jest działki 
gruntu o numerze: 819/10, k.m.: 1, obręb: Kup, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych 
posiada urządzoną księgę wieczystą o numerze: OP1O/00088091/9, na rzecz spółki komunalnej Gminy Dobrzeń 
Wielki, to jest na rzecz PROWOD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim, bez 
zachowania obowiązku dokonania sprzedaży w drodze przetargu, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te 
Spółkę zadań własnych Gminy Dobrzeń Wielki określonych w przepisie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym polegających na zaspakajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Projekt

z dnia  29 stycznia 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XV//2016
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 2 lutego 2016 r.

w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 
1515) w związku z art. 46 ustawy z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz 
niektórych  innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz. 1045) Rada Gminy Dobrzeń Wielki  uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego (Dziennik Urzędowy Województwa 
Opolskiego z 1997r. Nr 15 poz. 90, z 2009r. Nr 82, poz. 1208, z 2010r. Nr 110, poz. 1204, z 2012r. poz. 97, z 
2013r. poz. 1521 i poz. 2534, z 2014r. poz. 2273) otrzymuje następujące  brzmienie:

„Załącznik nr 1 do Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego Wykaz Członków Związku Gmin Śląska 
Opolskiego

1. Bierawa

2. Byczyna

3. Cisek

4. Dąbrowa

5. Dobrzeń wielki

6. Domaszowice

7. Głuchołazy

8. Gogolin

9. Grodków

10. Kamiennik

11. Kluczbork

12. Komprachcice

13. Korfantów

14. Lasowice Wielkie

15. Lewin Brzeski

16. Lubsza

17. Łambinowice

18. Łubniany

19. Namysłów

20. Olesno

21. Olszanka

22. Opole

23. Otmuchów
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24. Pakosławice

25. Pawłowiczki

26. Pokój

27. Polska Cerekiew

28. Reńska Wieś

29. Skarbimierz

30. Skoroszyce

31. Strzelce Opolskie

32. Świerczów

33. Tułowice

34. Walce

35. Wilków

36. Wołczyn

37. Zawadzkie

38. Zdzieszowice.”.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Projekt

z dnia  29 stycznia 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XV//2016
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 2 lutego 2016 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobrzeń Wielki
na lata 2016 - 2026

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.), w związku. z art. 17 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (tekst. jedn. Dz. U. z 2015r., poz.163 z późn. zm. ) Rada Gminy Dobrzeń Wielki, uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobrzeń Wielki
na lata 2016-2026, która stanowi załącznik do uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Projekt

z dnia  29 stycznia 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XV//2016
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 2 lutego 2016 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 2015 
r. poz. 1515) oraz art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 zm.: poz.1777) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co 
następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu na 
czas dłuższy niż 3 lata, z tym samym najemcą, której przedmiotem jest lokal użytkowy o powierzchni 21.58 m², 
położony w Kup przy ul. Szpitalnej 5A, w którym prowadzona jest działalność z zakresu usług zdrowia – gabinet 
stomatologiczny. 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.

Id: 89E1A369-13D1-4DC5-BDD1-D5B9286A8D0D. Projekt Strona 1



Projekt

z dnia  29 stycznia 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XV/         /2016
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 2 lutego 2016 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 
1515, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) Rada Gminy Dobrzeń 
Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XIII/106/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

- Załącznik Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem 1 do niniejszej 
Uchwały,

- Załącznik Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem 2 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.

1) Załącznik nr 3 – Plan przychodów i rozchodów - § 952

2) Załącznik nr 4 – Wykaz zadań inwestycyjnych Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01008 Melioracje 
wodne, Zadanie drugie. Istniejące zapisy we wskazanych załącznikach zastępuje się następująco:  "Zakup 
zamknięć mobilnych w ilości 25 szt. wraz z elementami do ich składowania i transportu oraz dwóch pompowni 
ciągnikowych do pompowania wody. Zadanie współrealizowane z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i 
Urządzeń Wodnych w Opolu w ramach przebudowy i uzupełnienia wałów rzeki Odry na terenie gm. Dobrzeń 
Wielki - etap końcowy"
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Uzasadnienie
W związku z ubieganiem się przez Gminę Dobrzeń Wielki o udzielenie pożyczki w Narodowym Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie zadania pn. "Zakup zamknięć mobilnych w ilości 25 
szt. wraz z elementami do ich składowania i transportu oraz dwóch pompowni ciągnikowych do pompowania 
wody.”, realizowanego wspólnie z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w ramach 
przebudowy i uzupełnienia wałów rzeki Odry na terenie gm. Dobrzeń Wielki, które to zadanie zostało ujęte w 
wykazie zadań inwestycyjnych będącym załącznikiem nr 4 do Uchwały Nr XIII/106/2015 Rady Gminy Dobrzeń 
Wielki z dnia 29 grudnia 2015 r. w/s uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2016, zachodzi 
konieczność dostosowania nazwy w/w zadania inwestycyjnego do dokumentacji złożonej w NFOŚiGW w 
następujących załącznikach do uchwały Nr XIII/106/2015:
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Plan przychodów
§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 3 700 000,00

§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym -
Pożyczka z NFOŚiGW na sfinansowanie realizacji zadania pn. "Zakup zamknięć
mobilnych w ilości 25 szt. wraz z elementami do ich składowania i transportu oraz
dwóch pompowni ciągnikowych do pompowania wody. Zadanie współrealizowane
z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urzadzeń Wodnych w Opolu w ramach
przebudowy i uzupełnienia wałów rzeki Odry na terenie gm. Dobrzeń Wielki - etap
końcowy"

1 200 000,00

RAZEM 4 900 000,00

Plan rozchodów
Rodzaj zobowiązania Wysokość spłacanych rat w 2016 r.

§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów -
Wykup Obligacji Seria D10

2 000 000,00

RAZEM 2 000 000,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/ /2016

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 2 lutego 2016 r.
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Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 r.

010   Rolnictwo i łowiectwo 1 393 418,00

  01008 Melioracje wodne 1 393 418,00

 
Wykonanie dokumentacji projektowej realizowanego zadania
"Modernizacja i uzupełnienie
prawostronnego obwałowania rzeki Odry - dotacja

193 418,00

 

„Zakup zamknięć mobilnych w ilości 25 szt. wraz z elementami do
ich składowania i transportu oraz dwóch pompowni ciągnikowych
do pompowania wody. Zadanie współrealizowane z Wojewódzkim
Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w ramach
przebudowy i uzupełnienia wałów rzeki Odry na terenie gm.
Dobrzeń Wielki - etap końcowy"

1 200 000,00

600   Transport i łączność 5 865 924,00

  60013 Drogi publiczne wojewódzkie 430 995,00

   
Projekt rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 454 ul. Opolskiej z
ul. Kolejową i ul. Struga oraz budowy ścieżki rowerowej w
miejscowości Borki - inwestycja kontynuowana

72 570,00

   

Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 457 w ciągu ul.
Wrocławskiej w miejscowości Dobrzeń Wielki w zakresie
przebudowy ciągu pieszego na ciąg pieszo - rowerowy -
inwestycja kontynuowana

58 425,00

   
Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze wojewódzkiej Nr
Nr 457 na trasie Chróścice – Stare Siołkowice - inwestycja
kontynuowana

300 000,00

  60014 Drogi publiczne powiatowe 288 929,00

   

Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr O 1702 w ciągu ul.
Wolności w miejscowości Czarnowąsy w zakresie  przebudowy
ciągu pieszego na ciąg pieszo - rowerowy - inwestycja
kontynuowana

88 929,00

   
Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze powiatowej Nr O
1702  na trasie Czarnowąsy - Świerkle

200 000,00

  60016 Drogi publiczne gminne 5 146 000,00

   
Projekt rozbudowy ul. Górna Krzanowice - inwestycja
kontynuowana

16 000,00

  Przebudowa ul. Sienkiewicza Chróścice I etap 1 800 000,00

  Przebudowa ul. Św. Rocha Dobrzeń Wielki 200 000,00

  Budowa ul. Strzelców Bytomskich Dobrzeń Wielki 1 700 000,00

  Przebudowa ul. Otok Dobrzeń Mały 500 000,00

  Przebudowa ul. Wąskiej Czarnowąsy  700 000,00

  Modernizacja ul. Mickiewicza Świerkle 160 000,00

  Projekt przebudowy ul. Obrońców Pokoju Borki 70 000,00

700   Gospodarka mieszkaniowa 580 000,00

  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 580 000,00

   
Przebudowa budynku komunalnego ul. Strzelców Bytomskich 19
Dobrzeń Wielki

280 000,00

    Zakup nieruchomości gruntowych 300 000,00

750   Administracja publiczna 60 000,00

  75023 Urzędy gmin 60 000,00

    Zakup sprzętu komputerowego 60 000,00

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 170 000,00

  75412 Ochotnicze straże pożarne 170 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/ /2016

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 2 lutego 2016 r.
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    Modernizacja sali OSP Dobrzeń Mały 170 000,00

801   Oświata i wychowanie 73 500,00

  80104 Przedszkola 73 500,00

   
Oprac. projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy budynku
Przedszkola w Brzeziu 

13 500,00

   
Zakup kontenerów z przeznaczeniem na pomieszczenia
dydaktyczne i obsługi Przedszkole w Brzeziu - inwestycja
kontynuowana

50 000,00

    Zakup wyposażenia placu zabaw Przedszkola w Czarnowąsach  10 000,00

851   Ochrona zdrowia 590 000,00

  85110 Szpitale ogólne 550 000,00

   
Objęcie udziałów Stobrawskiego Centrum Medycznego sp. z o.o.
z siedzibą w Kup

550 000,00

  85141 Ratownictwo medyczne 40 000,00

    Zakup urządzenia do masażu serca - dotacja 40 000,00

852   Pomoc społeczna 10 000,00

  85219 Ośrodki pomocy społecznej 10 000,00

    Zakup sprzętu informatycznego 10 000,00

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 760 000,00

  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 710 000,00

   
Rozbudowa sieci wodociagowo - kanalizacyjnej - budowa nowych
przyłączy

300 000,00

    Budowa kanalizacji ul. Strzelców Bytomskich Dobrzeń Wielki 400 000,00

    Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja 10 000,00

  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 400 000,00

    Budowa oświetlenia ulic 400 000,00

 
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat

i kar za korzystanie ze środowiska
500 000,00

    Modernizacja lub budowa proekologicznego ogrzewania - dotacja 300 000,00

    Budowa instalacji fotowoltaicznych - dotacja 200 000,00

  90095 Pozostała działalność 1 150 000,00

    Rozbudowa sieci cieplnej - budowa nowych przyłączy 150 000,00

   
Projekt budowy sieci cieplnej w miejscowości Borki i Dobrzeń
Mały

300 000,00

    Budowa sieci cieplnej ul. Różana Czarnowąsy 300 000,00

    Modernizacja kuchni sali wiejskiej w Chróścicach 200 000,00

    Termomodernizacja sali wiejskiej w Borkach 200 000,00

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 200 000,00

  92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 200 000,00

   
Podwyższenie udziałów w gminnej spółce z o.o. Gminny Ośrodek
Kultury 

200 000,00

926   Kultura fizyczna 1 000 000,00

  92601 Obiekty sportowe 1 000 000,00

    Budowa boiska "Orlik" w Czarnowąsach 1 000 000,00

Razem 12 702 842,00
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Projekt

z dnia  29 stycznia 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XV/            /2016
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 2 lutego 2016 r.

w sprawie zasad poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i 
wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2015r. poz. 1515; zm.: poz. 1045), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014r. poz. 849;  zm.: z 2015r. poz. 528, poz. 699; poz. 774, poz. 1045, 
poz. 1283 i poz. 1777), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. 
poz. 1381; zm.: z 2014r. poz. 40; z 2015r. poz. 1045), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku 
leśnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 465; zm.: z 2015r. poz. 1045) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 
Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015r. poz. 613; zm.: z 2014r. poz. 183, poz. 1215; z 2015r. poz. 251, 
poz. 699, poz. 978, poz. 1197, poz. 1269, poz. 1649), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określa inkasentów i 
wysokość wynagrodzenia za inkaso.

§ 2. Na terenie Gminy Dobrzeń Wielki zarządza się pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i 
podatku leśnego w drodze inkasa.

§ 3. 1. Na inkasentów podatków wymienionych w § 1 wyznacza się:

1) Weronikę Zowadę - sołtysa Borek na terenie sołectwa obejmującego miejscowość Borki;

2) Eugeniusza Kowalskiego - sołtysa Brzezia na terenie sołectwa obejmującego miejscowość Brzezie;

3) Beatę Wolny - sołtysa Chróścic na terenie sołectwa obejmującego miejscowość Chróścice;

4) Krystynę Pietrek - sołtysa Czarnowąs na terenie sołectwa obejmującego miejscowość Czarnowąsy;

5) Jana Kołodzieja - sołtysa Dobrzenia Małego na terenie sołectwa obejmującego miejscowość Dobrzeń Mały;

6) Bernarda Żmudę - sołtysa Dobrzenia Wielkiego na terenie sołectwa obejmującego miejscowość Dobrzeń 
Wielki;

7) Norberta Waleskę - sołtysa Krzanowic na terenie sołectwa obejmującego miejscowość Krzanowice;

8) Janusza Piontkowskiego - sołtysa Kup na terenie sołectwa obejmującego miejscowość Kup;

9) Jana Chmiela - sołtysa Świerkli na terenie sołectwa obejmującego miejscowość Świerkle.

2. Określa się wynagrodzenie dla inkasentów za pobór podatków, o których mowa w § 2 w wysokości:

1) sołectwo Borki  4,8%

2) sołectwo Brzezie  5,0%

3) sołectwo Chróścice  4,2%

4) sołectwo Czarnowąsy  4,4%

5) sołectwo Dobrzeń Mały  4,4%

6) sołectwo Dobrzeń Wielki  4,2%

7) sołectwo Krzanowice  5,4%

8) sołectwo Kup  4,5%
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9) sołectwo Świerkle  4,9% od zainkasowanych kwot podatków.

3. Umocowanie inkasenta wygasa z chwilą utraty funkcji sołtysa.

§ 4. Zarządzenie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa nie 
wyklucza uiszczania tych podatków przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki lub na 
właściwy rachunek bankowy.

§ 5. Traci moc uchwała XXV/235/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie 
inkasa podatków i opłat lokalnych (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2013r. poz. 429, zm.: poz. 1547).

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

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni liczonych od dnia ogłoszenia. Uzasadnianie Projekt 
niniejszej uchwały przedkładany jest w związku ze zmianą obowiązujących przepisów w zakresie opłaty targowej, 
której wprowadzenie na terenie gminy od roku 2016 staje się fakultatywne. Wobec przedłożenia projektu uchwały 
w sprawie opłaty targowej, zachodzi konieczność przedłożenia również projektu uchwały w sprawie w sprawie 
zasad poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso. W przedłożonym projekcie niniejszej uchwały wynagrodzenie inkasentów oraz osoby 
wyznaczone na inkasentów pozostają bez zmian.
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Projekt

z dnia  29 stycznia 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XV/          /2016
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 2 lutego 2016 r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2015r. poz. 1515; zm.: poz. 1045) oraz art. 15, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014r. poz. 849;  zm.: z 2015r. poz. 528, poz. 699; 
poz. 774, poz. 1045, poz. 1283 i poz. 1777), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) zasady ustalania, termin płatności i wysokość stawek opłaty targowej;

2) zasady poboru opłaty targowej, inkasentów opłaty targowej, wysokość wynagrodzenia za inkaso i termin jego 
płatności.

§ 2. 1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 
niemających osobowości prawnej, za każdy dzień dokonywania sprzedaży na targowiskach.

2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż na targowisku.

3.  Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w następujących wysokościach:

1) za sprzedaż artykułów przemysłowych – 15,00zł;

2) za sprzedaż artykułów rolnych – 10,00zł.

§ 3. 1. Na terenie Gminy Dobrzeń Wielki zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się Krystynę Śmiarowską i Joachima Adamskiego.

3. Inkasenci opłaty targowej odprowadzają pobraną opłatę targową na rachunek bankowy Gminy Dobrzeń 
Wielki lub w kasie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, w terminie do 3 dni po pobraniu opłaty targowej.

4. Określa się wynagrodzenie inkasentów za pobór opłaty w wysokości 20% od zainkasowej kwoty.

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr II/10/2002 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie 
ustalenia opłaty targowej i opłaty administracyjnej.

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

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni liczonych od dnia ogłoszenia.
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Uzasadnienie
Projekt niniejszej uchwały w sprawie opłaty targowej przedkładany jest w związku ze zmianą art. 15 ust. 1 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Stosownie do jego treści od roku 2016 istnieje 
fakultatywność wprowadzenia na terenie gminy opłaty targowej. Natomiast zgodnie z treścią art. 19 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy w drodze uchwały, określa zasady ustalania i 
poboru oraz terminy i wysokość stawek opłaty targowej, przy czym stawki te nie mogą być wyższe od stawek 
maksymalnych określonych przez ustawodawcę. Stawki opłaty targowej w przedłożonym projekcie nie ulegają 
zmianie oraz mieszczą się w limicie ustalonym w art. 19 pkt. 1 lit. a) w/w ustawy.
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