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UCHWAŁA NR XLII/      /2022 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 31 marca 2022 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 ze zm.) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 572) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2022 r. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

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

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki 

 
 

Roman Kołbuc 
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Załącznik do uchwały Nr XLII/      /2022 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 31 marca 2022 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Dobrzeń Wielki w 2022  r. 

§ 1. Zakres programu 

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

§ 2. Cel i zadania programu  

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

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

2) Odławianie bezdomnych zwierząt; 

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

4) Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

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

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

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

8) Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami. 

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

1) Wójta Gminy Dobrzeń Wielki za pośrednictwem Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska. Osoba do kontaktu: Czesław Sankowski 774695524 , 774110322 ; po godzinach 
pracy urzędu i w dni wolne od pracy: 600036229; 

2) Schroniska dla zwierząt; 

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

4) Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim; 

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

6) Gospodarstw rolnych zapewniających miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

7) Placówek oświatowych. 

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

Bezdomne psy i koty będą dostarczane do Schroniska Fundacji S.O.S. dla Zwierząt „Psia Chata” 
w Chorzowie, zgodnie z zawartą umową na przyjmowanie psów i kotów,  przez firmę PUPHW „GABI” 
Gabriela Bartoszek, Żędowice, ul. Dworcowa 2. 

§ 4. Odławianie bezdomnych zwierząt 

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

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

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

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

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

§ 6. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 

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

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

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

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

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

2. Dokarmianie kotów wolno żyjących. 

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

4. Zapewnienie opieki rannym i chorym kotom. 

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

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

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

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

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

1. Gmina zawarła umowę z Vetoptimum Spółką z o.o.  prowadzącą Gabinet Weterynaryjny w Popielowie, 
ul. Kościuszki 27, tel. 792233346 – na świadczenie usług całodobowo w zakresie opieki weterynaryjnej. 

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

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

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

2. Informowanie mieszkańców o zagubionych i znalezionych zwierzętach. 

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

1. Odławianie, transport, przekazanie do schroniska bezdomnych zwierząt, koszty sterylizacji i kastracji, 
usypiania ślepych miotów, dokarmianie zwierząt – 25.000 zł. 

2. Usługi weterynaryjne – 6.000 zł. 
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3. Koszty umieszczenia zwierząt w gospodarstwie rolnym – 3.000 zł. 
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Projekt 
 
z dnia  22 marca 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XLII/     / 2022 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Dobrzeń Wielki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. 
poz. 559) art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268, 
1296, 1981, 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 66), Rada Gminy w Dobrzeniu Wielkim uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się i przyjmuje do realizacji program osłonowy pod nazwą „Korpus Wsparcia Seniorów” na 
rok 2022 w Gminie Dobrzeń Wielki, którego treść zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 

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

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędy Gminy w Dobrzeniu Wielkim i na stronie 
internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki 

 
 

Roman Kołbuc 
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Załącznik do uchwały Nr XLII/     / 2022 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 31 marca 2022 r. 

PROGRAM OSŁONOWY 
„KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” 

NA ROK 2022 W GMINIE DOBRZEŃ WIELKI 

SPIS TREŚCI: 

I. WSTĘP 

II. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU 

III. CEL PROGRAMU 

IV. ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY PROGRAMU 

V. CEL MODYŁU II PROGRAMY 

VI. FINANSOWANIE PRPGRAMU 

I.  WSTĘP 

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Dobrzeń Wielki, zwany dalej 
„Programem”, jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Gminą zachodzące procesy 
demograficzne, oraz jest elementem lokalnej polityki społecznej w zakresie wsparcia działań na rzecz 
seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. 

Program jest również odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem 
COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 
Kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, które nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny 
zabezpieczyć podstawowych potrzeb, celowe jest podejmowanie różnego rodzaju działań, które będą 
finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 
2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.). 

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

Realizacja programu obejmuje swoim zakresem: 

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

Dzięki realizacji programu świadczone seniorom wsparcie oraz działania podejmowane w tym zakresie 
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim  będą przebiegały sprawniej. 

II.  PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU 

Realizacja Programu opierać się będzie na jego finansowaniu ze środków pochodzących z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie art. 65 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 
innych ustaw w zakresie realizacji zadania własnego określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą 
o pomocy społecznej”, tj. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających 
z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, do których w czasie 
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obowiązywania epidemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem COVID-
19. 

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

III.  CELE PROGRAMU 

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

IV.   ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY PROGRAMU 

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

2. Program będzie realizowany w 2022 r, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r. 

3. Do programu kwalifikowani będą seniorzy w wieku 65 lat i więcej z terenu Gminy Dobrzeń Wielki, 
którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący 
samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im 
wystarczającego wsparcia, zgłaszające się zarówno przez OGÓLNOPOLSKĄ INFOLINIĘ tel. 22-505-11-11, 
jak również bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim nr. telefonów  77-
40-32-550, 77-46-96-517 

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

a.zakup usługi wsparcia w postaci opasek bezpieczeństwa wraz z obsługą systemu (dotyczy tylko Modułu 
II). Kosztem realizacji zadania jest wydatek, jaki poniesie Gmina Dobrzeń Wielki w związku z zakupem 
opaski, obsługi systemu, a także organizacją, koordynacją i realizacją usługi wsparcia, która mieści się 
w zakresie przedmiotowym programu. 

V.   CEL MODUŁU II PROGRAMU 

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

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

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

Cele szczegółowe Modułu II: 

1. Świadczenie usług społecznych na rzecz seniorów z terenu gminy Dobrzeń Wielki, polegających na 
zapewnieniu dostępu do „opieki na odległość” osobom starszym, przez zakup oraz pokrycie kosztów 
użytkowania tzw. „opasek bezpieczeństwa”. 

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

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

Mechanizm udzielania pomocy w ramach Modułu II: 

Krok 1. 

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

Krok 2. 

GminnyOśrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa, dokonuje zakupu tzw. „opaski bezpieczeństwa” wraz z obsługą systemu u wybranego 
realizatora usługi. 

Krok 3. 

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

Opis usługi: 

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

a. przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, 

b. detektor upadku, 

c. czujnik zdjęcia opaski, 

d. lokalizator GPS, 

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

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

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

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

·zakup urządzeń do świadczenia usługi „opieki na odległość” przy użyciu tzw. „opasek bezpieczeństwa”, 

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

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

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

2. Opaska bezpieczeństwa zostanie, przekazana seniorowi zakwalifikowanemu do Programu zgodnie 
z regulaminem programu na podstawie umowy użyczenia. 

VII.   FINANSOWANIE PROGRAMU 
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1. Program finansowany będzie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, utworzonego na 
podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 

2. Gmina Dobrzeń Wielki  gromadzi środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym 
rachunku dochodów i przeznacza je na wydatki związane z realizacją programu, w ramach planu finansowego 
tego rachunku. 
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Projekt 
 
z dnia  14 marca 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XLII/   /2022 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz.559 z późn. zm.) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Nadaje się nazwę „Św. Nepomucena” ulicy położonej w miejscowości Dobrzeń Wielki, na 
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 1357/165 z arkusza mapy 6, 
stanowiącej własność Gminy Dobrzeń Wielki, objętej księgą wieczystą nr OP1O/00057590/1 prowadzoną 
przez Sąd Rejonowy w Opolu. 

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki 

 
 

Roman Kołbuc 
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Załącznik do uchwały Nr XLII/   /2022 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 31 marca 2022 r. 
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Uzasadnienie 

Konieczność nadania nazwy nowej ulicy w obrębie ewidencyjnym Dobrzeń Wielki jest konsekwencją 
otrzymania dwóch wniosków o ustalenie numeru porządkowego dla budynków mieszkalnych. Na terenie 
objętym wnioskami obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą 
nr XXVII/250/2013 Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Dobrzeń Wielki-2. Zgodnie z planem działka numer 1357/165 
oznaczona jest symbolem KDD-3 - co stanowi tereny dróg publicznych klasy „D” – dojazdowych służących 
do obsługi nowych zespołów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka drogowa nr 1357/165 
stanowi własność Gminy Dobrzeń Wielki. 

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

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

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

Stosownie do powyższego w pełni uzasadnione jest nadanie nazwy ulicy w miejscowości Dobrzeń 
Wielki. 
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Projekt 
 
z dnia  14 marca 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XLII/   /2022 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie  zmiany UCHWAŁY NR XXXVI/279/2021 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI  z dnia 
25 listopada 2021 roku w sprawie zobowiązania Gminy Dobrzeń Wielki jako członka zwyczajnego 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania Stobrawski Zielony Szlak z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim do udziału w opracowaniu Lokalnej 

Strategii Rozwoju i współpracy z tym Stowarzyszeniem 
w kolejnym okresie programowania w latach 2023 - 2027 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
( tj.Dz.U.2022r., poz.559 z późn. zm. ) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się o zmianie uchwały nr XXXVI/279/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 
25 listopada 2021 roku w sprawie zobowiązania Gminy Dobrzeń Wielki jako członka zwyczajnego 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim do 
udziału w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju i współpracy z tym Stowarzyszeniem w kolejnym okresie 
programowania w latach 2023 - 2027 w ten tylko sposób, że zawarte w niej sformułowanie „w latach 2023 – 
2027” zastępuje się sformułowaniem „w latach 2021 – 2027”, a to z uwagi na oczywistą omyłkę pisarską. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki 

 
 

Roman Kołbuc 
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Projekt 
 
z dnia  22 marca 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XLII/ ......../2022 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie Gminego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. 
poz.559, zm. poz.: 583), w związku z  art. 41 ust. 1, 2, 2a i . 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021r. poz. 1119, zm. poz. 2469; 
Dz.U. z 2022r. poz. 24 i poz. 218 z 2022r.) oraz z art.10 ust. 1 i 2-2b ustawy z dnia 29 lipca 2005r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020r. poz. 2050, zm. Dz.U. z 2019r. poz. 1655, Dz.U. z 2021r. 
poz.2469) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 rok, zwany dalej Programem, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

2. Program jest częścią Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2026, będącej 
załącznikiem do Uchwały Nr XV/115/2016  Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie 
przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2016-2026 
i uwzględnia cele operacyjne dotyczące profilaktyki uzależnień od alkoholu, od zachowań i od narkotyków, 
określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025, stanowiącym załącznik do Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021r w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025. 

3. Zmiany w Programie mogą być wprowadzane tylko w trybie jego uchwalenia. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki 
 
 

Roman Kołbuc 
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Załącznik do uchwały Nr XLII/ ................./2022 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 31 marca 2022 r. 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2022-2025 

Wstęp – postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na lata 2022-2025, zwany dalej Programem, obejmuje w szczególności kontynuację 
dotychczasowych działań, które były prowadzone w Gminie Dobrzeń Wielki (dalej: Gmina) w ramach 
realizacji tożsamych rocznych programów uchwalanych przez Radę Gminy w latach ubiegłych. 
z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej  oraz możliwości ich zaspokojenia w oparciu 
o posiadane zasoby. 

2. Nowym elementem Programu są zadania i cele związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom 
behawioralnym, czyli uzależnieniom od określonych zachowań lub czynności. 

3. Program określa zadania głownie w zakresie profilaktyki uniwersalnej, których celem jest minimalizacja 
szkód związanych ze spożywaniem napojów alkoholowych, przyjmowaniem narkotyków, środków 
odurzających i innych substancji psychoaktywnych zarówno w wymiarze indywidualnym jak i społecznym 
oraz szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z uzależnień behawioralnych. 

4. Program przewiduje prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych w zakresie  szkód zdrowotnych 
i społecznych, będących skutkiem uzależnień oraz w zakresie zagrożeń związanych ze zjawiskiem przemocy 
w rodzinie i przemocy rówieśniczej. 

5. W ramach Programu przewiduje się możliwość organizowania i finansowania  różnych form spędzania 
czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, w tym w okresie ferii oraz organizowanie zajęć dodatkowych,w 
szczególności o charakterze rekreacyjno - sportowym. 

6. Ważnym elementem Programu jest działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Dobrzeniu Wielkim (zwanej dalej GKRPA), powołanej przez Wójta, która wykonuje zadania 
określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, uczestniczy w realizacji 
Programu i służy pomocą, informując osoby zainteresowane o możliwościach podjęcia leczenia, terapii oraz 
o możliwościach skorzystania ze specjalistycznej pomocy w sytuacjach kryzysowych, w tym również 
w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie. GKRPA uczestniczy również w pracach Zespołu 
Interdyscyplinarnego do działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działającego przy Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim. 

7. W Programie przewidziano możliwość utworzenia Punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych 
uzależnieniami i ich rodzin, w tym uzależnieniami behawioralnymi, jak również dla osób doświadczających 
przemocy w rodzinie. 

8. Program zakłada możliwość przeznaczenia środków finansowych na realizację zadań związanych 
przeciwdziałaniem i zwalczeniem epidemii oraz innych nieprzewidzianych sytuacji kryzysowych, jeśli przepis 
prawa powszechnie obowiązującego wskaże na możliwość realizacji takich wydatków ze środków 
przeznaczonych na realizacje Programu. 

9. Rada Gminy uznaje silne więzi rodzinne za czynnik chroniący dzieci i młodzież przed podejmowaniem  
zachowań ryzykownych. Dlatego też w ramach Programu wspierane będą działania, które dają dzieciom, 
młodzieży i ich rodzinom możliwość wzmacniania łączących ich więzi, w tym poprzez wspólne spędzanie 
wolnego czasu i rozwijanie zainteresowań. 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych lub 
zagrożonych uzależnieniem 

§ 2. W ramach zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
lub zagrożonych uzależnieniem planowane są następujące działania: 
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1) udzielanie pomocy osobom dotkniętym problemem alkoholowym lub osobom zagrożonym narkomanią, 
wyrażającym wolę  podjęcia leczenia odwykowego lub terapii, w nawiązaniu pierwszego kontaktu 
z zakładami leczniczymi zajmującymi się lecznictwem odwykowym i terapią uzależnień; 

2) współpraca z zakładami lecznictwa odwykowego oraz wspieranie działań tych zakładów na rzecz osób 
z terenu Gminy Dobrzeń Wielki. Współpraca może obejmować również udzielenie pomocy finansowej 
z budżetu Gminy przeznaczonej w szczególności na: 

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

b) zakup sprzętu medycznego oraz  materiałów edukacyjnych, niezbędnych do realizacji programów 
leczniczych i terapeutycznych, 

c) zakup dodatkowych świadczeń gwarantowanych w zakresie lecznictwa odwykowego, 

d) dofinansowanie tworzenia dodatkowych etatów terapeutycznych w placówkach leczenia uzależnienia od 
alkoholu; 

3) pomoc osobom dotkniętym uzależnieniami behawioralnymi w nawiązaniu kontaktu z właściwymi 
podmiotami świadczącymi pomoc w zakresie terapii określonych zaburzeń w zachowaniu; 

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

a) przyjmowania osób nietrzeźwych zamieszkałych w Gminie do Izby Wytrzeźwień do wytrzeźwienia 
i udzielenie im niezbędnej pomocy medycznej, 

b) informowania osób, o których mowa w pkt 4 lit.a, o szkodliwości nadużywania alkoholu oraz 
udostępniania im materiałów edukacyjnych, 

c) prowadzenia po wytrzeźwieniu rozmów z osobami przyjętymi do izby zmierzających do poznania 
przyczyn spożywania alkoholu oraz motywowania do podjęcia leczenia odwykowego oraz informowanie 
o metodach leczenia oraz o istniejących grupach samopomocowych; 

5) finansowanie kosztów działalności GKRPA, w szczególności: 

a) kosztów badań osób skierowanych przez GKRPA na badanie przez biegłych w przedmiocie uzależnienia 
od alkoholu, 

b) kosztów opłat sądowych od postępowań wszczętych na wniosek GKRPA, zgodnie z art. 26 ust.3 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

c) zakupu materiałów edukacyjnych i wydawnictw specjalistycznych, w tym przeznaczonych do dalszej 
dystrybucji w ramach realizacji Programu, 

d) kosztów podnoszenia kwalifikacji przez osoby wchodzące  w skład GKRPA, 

e) kosztów wynagrodzeń i podróży służbowych członków GKRPA - na zasadach określonych w §13 
Programu, 

f) kosztów obsługi kancelaryjnej i opłat pocztowych związanych z wykonywaniem przez GKRPA zadań 
ustawowych. 

§ 3. Udzielenie wsparcia finansowego zakładom lecznictwa odwykowego i innym podmiotom leczniczym 
prowadzącym terapię osób uzależnionych lub współuzależnionych albo Izbie Wytrzeźwień następuje, co do 
zasady, na wniosek tych podmiotów i wymaga zgody Rady Gminy oraz zawarcia przez Wójta porozumienia 
z organem prowadzącym podmiot, któremu pomoc jest udzielana. Do przyznawania i rozliczania pomocy 
finansowej, w tym w formie dotacji, stosuje się przepisy ustawy o finansach publicznych. 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych 
służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień 

§ 4. W obszarze obejmującym wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, 
służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień  przewiduje się w szczególności: 

1) udzielanie wsparcia, w tym również finansowego, lokalnym instytucjom i stowarzyszeniom, w tym klubom 
sportowym, ochotniczej straży pożarnej, stowarzyszeniom seniorów oraz grupom zrzeszającym młodzież, 
w zakresie realizowanych przez te podmioty działań obejmujących szeroko pojętą profilaktykę uzależnień; 
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2) dofinansowanie inicjatyw lokalnych mających na celu tworzenie miejsc uprawiania sportu, rekreacji 
i wypoczynku, w szczególności w celu umożliwienia spędzania czasu wolnego przez całe rodziny; 

3) udzielanie wsparcia organizacyjnego i finansowego jednostkom  gminnym oraz Gminnemu Ośrodkowi 
Kultury w Dobrzeniu Wielkim w zakresie wykonywania zadań związanych z profilaktyką uzależnień lub 
przeciwdziałaniem przemocy, w tym zadań obejmujących organizowanie zajęć i tworzenie możliwości 
bezpiecznego spędzania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych; wsparcie finansowe może 
również dotyczyć zakupu materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć; 

4) wspieranie działalności klubów abstynenckich i innych grup wsparcia; 

5) wspomaganie, w tym również finansowe, działalności sołectw oraz niezorganizowanych grup 
zrzeszających mieszkańców Gminy, w obszarze prowadzonych przez nich działań objętych Programem. 

§ 5. Dofinansowanie działań, o których mowa w §4 może nastąpić również w formie udzielenia dotacji ze 
środków przeznaczonych na realizację Programu. Do przyznawania i rozliczania dotacji stosuje się przepisy 
ustawy o finansach publicznych. 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, problemy narkomanii 
lub innych  środków psychoaktywnych, pomocy  psychospołecznej i prawnej, 

a w szczególności  ochrony przed przemocą w rodzinie 

§ 6. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, problemy narkomanii lub innych  
środków psychoaktywnych, pomocy  psychospołecznej i prawnej oraz  ochrony przed przemocą w rodzinie 
odbywać się będzie poprzez następujące działania: 

1) utworzenie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim Punktu konsultacyjnego dla 
osób dotkniętych lub zagrożonych uzależnieniami i członków ich rodzin oraz dla osób doświadczających 
przemocy w rodzinie lub przemocy rówieśniczej; 

2) wykonywanie zadań przez  GKRPA obejmujących w szczególności: 

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

b) 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, 

c) kierowanie na badanie specjalistyczne przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób 
nadużywających alkoholu, spełniających przesłanki określone w art. 24 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

d) przygotowanie niezbędnej dokumentacji i kierowanie do Sądu Rejonowego w Opolu wniosków 
o orzeczenie obowiązku podjęcia leczenia odwykowego w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu, 

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

f) inicjowanie procedury Niebieskiej Karty w przypadku powzięcia przez GKRPA wiadomości lub 
podejrzenia o stosowaniu przemocy w rodzinach osób nadużywających alkoholu lub środków 
psychoaktywnych oraz współpraca w tym zakresie z Zespołem Interdyscyplinarnym do Spraw 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, działającym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Dobrzeniu Wielkim oraz z Komisariatem Policji w Dobrzeniu Wielkim, 

g) udział w pracach grup roboczych w ramach działania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

h) przeprowadzanie kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na zasadach określonych 
w przepisach odrębnych, 

i) wydawanie opinii w sprawach wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie 
określonym w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 
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3) informowanie osób wymagających wsparcia o możliwości uzyskania wszelkiej pomocy prawnej w Punkcie 
nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzonym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Dobrzeniu 
Wielkim w ramach porozumienia z Powiatem Opolskim; 

4) wspieranie działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
i ścisła współpraca GKRPA z tym zespołem w zakresie związanym z procedurą Niebieskiej Karty, 
w szczególności w przypadku współistnienia zjawiska przemocy w rodzinie z problemem uzależnienia od 
alkoholu lub innymi uzależnieniami; 

5) udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży poprzez: 

a) organizowanie i finansowanie zajęć świetlicowych i innych w okresie ferii letnich i zimowych  w trakcie  
których realizowane będą  elementy profilaktyki uniwersalnej w zakresie uzależnień, w tym 
behawioralnych, przeciwdziałania agresji i przemocy oraz tematyka obejmująca  zasady bezpieczeństwa 
ruchu drogowego - w powiązaniu z trzeźwością jego uczestników, 

b) 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 uzależnieniem 
lub przemocą  (dofinansowanie może obejmować również wynagrodzenie osób prowadzących), 

c) organizowanie i prowadzenie zajęć świetlicowych w trakcie całego roku dla dzieci z rodzin dotkniętych 
uzależnieniem rodziców lub przemocą w rodzinie - w razie stwierdzenia takiej potrzeby, 

d) współpraca ze szkołami w procesie świadczenia pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży z rodzin 
dotkniętych uzależnieniem od alkoholu, przemocą lub innymi problemami natury społecznej; 

6) udzielenie wsparcia różnym podmiotom działającym w Gminie w zakresie organizacji  rodzinnych imprez 
sportowych, rekreacyjnych i innych, których celem jest propagowanie zdrowego trybu życia wolnego od 
uzależnień, z uwzględnieniem wartości, jakimi są więzi rodzinne oraz zdrowie własne i innych osób; 

7) współpracę z jednostkami gminnymi w zakresie organizacji i utrzymania bazy dla prowadzenia zajęć dla 
dzieci i młodzieży z ramach realizacji Programu. 

Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna oraz działalność szkoleniowa 
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, przemocy 

i uzależnieniom behawioralnym 

§ 7. Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna oraz działalność szkoleniowa w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii przemocy i uzależnieniom 
behawioralnym będzie prowadzona w szczególności w szkołach i obejmie: 

1) współpracę ze szkołami w zakresie prowadzenia diagnozy występujących w środowisku szkolnym 
czynników chroniących i czynników ryzyka w obszarze uzależnień, w tym uzależnień behawioralnych oraz 
w zakresie przemocy rówieśniczej; 

2) współpracę ze szkołami w prowadzeniu działań informacyjno –edukacyjnych i szkoleń mających na celu: 

a) poszerzanie wiedzy i umiejętności dzieci i młodzieży oraz ich rodziców lub opiekunów, jak również 
nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień, 

b) przekazywanie wiedzy opartej o rzetelne i aktualne informacje na temat zagrożeń i rozwiązywania 
problemów związanych z używaniem alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz 
na temat uzależnień od określonych zachowań (uzależnienie behawioralne od internetu, telefonu 
komórkowego, hazardu etc), 

c) poszerzenie wiedzy rodziców i opiekunów oraz nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania 
wczesnych objawów używania alkoholu lub narkotyków albo uzależnień behawioralnych  oraz 
postępowania w tego typu przypadkach, 

d) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych dzieci i młodzieży, 

e) kształtowanie u dzieci i młodzieży umiejętności  życiowych, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania 
i wyrażania własnych emocji, 

f) wspomaganie dzieci i młodzieży w podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych zagrażających 
prawidłowemu funkcjonowaniu i zdrowemu życiu, 
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g) udostępnianie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla dzieci i młodzieży oraz dla ich rodziców 
i opiekunów w przypadku używania alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz 
w przypadku uzależnień behawioralnych; 

3) współpracę ze szkołami w zakresie prowadzenia działalności profilaktycznej polegającej na wspieraniu 
uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest 
ograniczenia zachowań ryzykownych, w tym mogących prowadzić do uzależnień. W ramach tej 
współpracy przewiduje się w szczególności: 

a) realizację w szkołach i przedszkolach projektów i programów rekomendowanych w ramach "Systemu 
rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego", w tym programów 
profilaktyki uniwersalnej, które biorą pod uwagę wspólne czynniki ryzyka problemów uzależnień 
i innych zachowań ryzykownych oraz czynniki chroniące, wspierające prawidłowy rozwój, 

b) prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

c) prowadzenie działaności profilaktycznej w szczególności w formie warsztatów, treningów umiejętności, 
projektów, debat, szkoleń, spektakli teatralnych, spotów kampanii społecznych, pikników edukacyjnych 
interaktywnych wykładów i innych formach uwzględniających wykorzystanie aktywnych metod, 

c) zakup i dystrybucję materiałów profilaktycznych, w tym ulotek, broszur, gadżetów etc. 

§ 8. W ramach pozaszkolnej działalności informacyjno – edukacyjnej i szkoleniowej oraz działań 
profilaktycznych planuje się również: 

1) realizację projektów, szkoleń i warsztatów oraz realizacja programów, w szczególności z listy programów 
rekomendowanych, dla określonych grup mieszkańców Gminy, mających na celu podnoszenie wiedzy 
i kompetencji w zakresie zapobiegania uzależnieniom, przeciwdziałania pojawianiu się zachowań 
ryzykownych ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi; 

2) upowszechnianie wiedzy dotyczącej Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD); 

3) wspieranie organizowanych przez jednostki gminne, sołectwa  i inne podmioty wydarzeń, imprez 
i konkursów poświęconych profilaktyce uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy, w tym poprzez 
finansowanie nagród dla ich uczestników; 

4) Podnoszenie kompetencji i wiedzy osób zaangażowanych w realizację w Gminie zadań objętych 
Programem poprzez organizowanie i finansowanie warsztatów i szkoleń w szczególności dla: 

a) członków GKRPA, 

b) policjantów z Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim, 

c) pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, 

d) członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

e) pracowników służby zdrowia, 

f) nauczycieli i pedagogów szkolnych, 

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

5) zakup i dystrybucję na terenie Gminy materiałów edukacyjnych, związanych tematycznie z szeroko pojętą 
profilaktyką w zakresie uzależnień, w tym uzależnień behawioralnych  oraz przemocy; 

6) wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych w zakresie podejmowanych działań zmierzających do 
wzmacniania więzi rodzinnych oraz podnoszenia kompetencji wychowawczych rodziców oraz prowadzenia 
szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień; 

7) udział Gminy w ogólnopolskich akcjach i kampaniach profilaktycznych o charakterze informacyjno-
edukacyjnym; 

8) umieszczenie na stronnie internetowej BIP Urzędu Gminy   informacji o podmiotach świadczących pomoc 
i udzielających wsparcia osobom zagrożonym uzależnieniem, w tym o zakładach lecznictwa odwykowego 
oraz o nieodpłatnej pomocy prawnej. 
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§ 9. Kontynuowana będzie współpraca z Komisariatem Policji w Dobrzeniu Wielkim w zakresie 
podejmowania wspólnych działań edukacyjno-informacyjnych i profilaktycznych, w tym w ramach 
ogólnopolskich kampanii profilaktycznych, zmierzających do ograniczenia zjawiska nietrzeźwości wśród 
uczestników ruchu drogowego, w szczególności młodych kierowców i rowerzystów. Dla realizacji tych działań 
przewiduje się możliwość zakupu materiałów edukacyjnych (ulotki, broszury, etc.) jak również  (w razie 
zaistnienia takiej potrzeby) urządzenia do kontroli trzeźwości uczestników ruchu drogowego. 

Wspieranie zatrudnienia socjalnego – dofinansowanie działalności centrów integracji społecznej 
i klubów integracji społecznej 

§ 10. 1. W przypadku zaistnienia konieczności skierowania osób uzależnionych, będących  mieszkańcami 
Gminy, na zajęcia do centrum integracji społecznej, Rada Gminy w drodze odrębnej uchwały określi wysokość 
dotacji, przeznaczonej na pokrycie kosztów uczestnictwa tych osób w zajęciach w tym centrum, z którym Wójt 
podpisze porozumienie o współpracy. Dotacja przyznana zostanie ze środków przeznaczonych na realizację 
Programu. 

2. Skierowanie na zajęcia oraz dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 odbywa się na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym. 

Przeciwdziałanie epidemii lub innym sytuacjom kryzysowym 

§ 11. 1. W przypadku wystąpienia potrzeb związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
epidemii COVID-19 (lub innej, nieznanej w dniu uchwalenia Programu) oraz wywołanych stanem epidemii lub 
innymi czynnikami sytuacji kryzysowych, możliwe jest ponoszenie koniecznych wydatków z tym związanych 
z wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu, jeśli taka możliwość zostanie 
dopuszczona przepisami prawa powszechnie obowiązującego.  

Kontrola przestrzegania przepisów ustawy i podejmowanie interwencji 
w związku z ich naruszeniem 

§ 12. 1. GKRPA dokonuje kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców zasad i warunków korzystania 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu. Planowane jest przeprowadzenie w każdym roku (kalendarzowym) obowiązywania 
Programu kontroli w 12 punktach sprzedaży napojów alkoholowych. 

2. Kontrola przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeprowadzana jest na 
podstawie i w ramach pisemnego upoważnienia wydanego przez Wójta, z zachowaniem przepisów zawartych 
w art. 183 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

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

Zasady wynagradzania osób wchodzących w skład GKRPA 

§ 13. 1. Osoby powołane w skład GKRPA otrzymują wynagrodzenie brutto w następującej wysokości:  

1) za udział w posiedzeniu GKRPA (za każde posiedzenie): 

a) Przewodniczący GKRPA 250zł, 

b) Członek GKRPA  200zł; 

2) za przeprowadzenie z upoważnienia Wójta kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych 
w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
przewodniczącemu i członkom GKRP przysługuje wynagrodzenie w kwocie 200zł (za każdy dzień 
kontroli, jednak nie więcej niż za 12 dni w roku); 

3) za pełnienie dyżuru Przewodniczący GKRPA otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 200zł za każdy 
dyżur, jednak nie więcej niż raz w miesiącu. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, nie przysługuje w przypadku, gdy osoba wchodząca w skład 
GKRPA jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy lub jednostce organizacyjnej Gminy 
i wykonuje czynności określone w ust.1 w tym samym czasie pracy, za który otrzymuje wynagrodzenie od 
swojego pracodawcy z tytułu zatrudnienia. 
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3. Wynagrodzenie wypłacane jest w cyklu miesięcznym, po zakończeniu każdego miesiąca. Podstawę do 
wypłaty wynagrodzenia jest podpisana lista obecności, potwierdzająca udział osób wchodzących w skład 
GKRPA w pracach wymienionych w ust.1 w danym miesiącu. W przypadku przeprowadzenia kontroli 
w punktach sprzedaży napojów alkoholowych, do listy obecności dołącza się podpisane przez Wójta 
upoważnienie do przeprowadzenia tej kontroli 

4. Osobom wchodzącym w skład GKRPA przysługuje zwrot kosztów podróży związanych 
z wykonywaniem funkcji oraz dojazdem na szkolenia, narady i inne spotkania, jeśli wiąże się to 
z koniecznością wyjazdu poza obszar Gminy Dobrzeń Wielki. Polecenie wyjazdu wydaje i podpisuje Wójt 
Gminy Dobrzeń Wielki. 

5. Zwrot kosztów podróży, o którym mowa w ust. 4, następuje według zasad obowiązujących w sprawie 
należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 
budżetowej z tytułu podróży służbowych. 

6. Wynagrodzenia osób wchodzących w skład GKRPA, o którym mowa w ust. 1 oraz zwrot kosztów 
podróży, o którym mowa w ust. 4,  wypłacane są przez Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim ze środków, 
o których mowa w § 14 ust.1,  przeznaczonych na finansowanie Programu. 

Postanowienia końcowe 

§ 14. 1. Zadania określone Programem finansowane są ze środków pochodzących z opłat pobieranych przez 
Gminę za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń przez 
przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy.   

2. Przewidziane w Programie wsparcie finansowe organizowanych w Gminie festynów, imprez, zajęć, 
konkursów itp.  udzielane jest pod warunkiem, że  podczas tych wydarzeń nie ma miejsca sprzedaż ani 
podawanie napojów alkoholowych. Pisemne oświadczenie o spełnieniu tego warunku organizator wydarzenia 
składa  wraz z wnioskiem o przyznanie dofinansowania. 

§ 15. Program jest realizowany równolegle z innymi programami profilaktycznymi i społecznymi, 
uchwalonymi przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki, w szczególności z: 

1) Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie; 

2) Gminnym Programem Wspierania Rodziny. 

§ 16. Realizatorem Programu jest Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim. 
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Uzasadnienie 

W dniu 1 stycznia 2022r. weszła w życie nowelizacja przepisów art. 41 ustawy z dnia 26 października 
1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  zwanej dalej USTAWĄ, która 
została wprowadzona ustawą z dnia 17 grudnia  2021r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r. poz. 2469). Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów USTAWY 
rada gminy uchwala jeden wspólny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii, zwany dalej PROGRAMEM, a nie dwa odrębne programy dotyczące 
realizacji zadań własnych gminy wynikających z art. 41 ust. 1 USTAWY oraz z art.10 ust. 1  ustawy z dnia 
29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Dotychczas, przed nowelizacją, uchwalanie wspólnych 
programów nie było obowiązkowe, ale możliwe – w Gminie Dobrzeń Wielki od kilku lat uchwalany był 
jeden PROGRAM dla realizacji w/w zadań profilaktycznych, będących zadaniami własnymi gminy. 
Ponadto znowelizowane przepisy USTAWY wprowadziły możliwość uchwalania PROGRAMU na czas 
dłuższy niż jeden rok, ale nie dłużej niż na 4 lata oraz możliwość ujęcia w PROGRAMIE zadań związanych 
z przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym, które znowelizowana USTAWA wymienia jako 
zadanie własne gminy. 

W związku z powyższym Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala PROGRAM na lata 2022-2025, 
w którym uwzględniono również zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym. 
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