
Projekt

z dnia  24 października 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XLIV/         /2014
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 30 października 2014 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 
594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXXV/333/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014 wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków według 
załącznika do niniejszej uchwały. 

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

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber

1) Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.
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Załącznik do Uchwały Nr XLIV/         /2014 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 30 października 2014 r. 

Dochody bieżące
Dział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
756

 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

301 500,00 0,00

 0490 

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 
200 000,00 0,00

 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 101 500,00 0,00
900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 36 000,00 36 000,00

 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 36 000,00 0,00

 0920 Pozostałe odsetki 0,00 36 000,00

Razem 337 500,00 36 000,00
     

Dochody majątkowe
Dział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
700  Gospodarka mieszkaniowa 239 000,00 0,00
 0760 

Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczys. przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 
14 000,00 0,00

 0770 
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

225 000,00 0,00

Razem 239 000,00 0,00
     

Wydatki bieżące
Dział Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia
750  Administarcja publiczna 10 000,00 0,00

 75095 Pozostała działalność 10 000,00 0,00
  Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 10 000,00 0,00
  wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 000,00 0,00

801  Oświata i wychowanie 10 500,00 0,00

 80110 Gimnazja 10 500,00 0,00
  Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 10 500,00 0,00
  wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 500,00 0,00

853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 40 000,00 0,00

 85307 Dzienni opiekunowie 40 000,00 0,00
  Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 40 000,00 0,00
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40 000,00 0,00

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 920 000,00 0,00

 90002 Gospodarka odpadami 800 000,00 0,00
  Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 800 000,00 0,00
  wydatki związane z realizacją zadań statutowych 800 000,00 0,00
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 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 120 000,00 0,00
  Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 120 000,00 0,00
  wydatki związane z realizacją zadań statutowych 120 000,00 0,00

Razem 980 500,00 0,00
Wydatki majątkowe

Dział Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia
750  Administarcja publiczna 0,00 300 000,00

 75023 Urzędy gmin 0,00 300 000,00

  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 300 000,00

801  Oświata i wychowanie 410 000,00 0,00

 80101 Szkoły podstawowe 410 000,00 0,00
  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 410 000,00 0,00

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50 000,00 0,00

 
90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
50 000,00 0,00

  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 0,00

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 600 000,00

 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 600 000,00
  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 600 000,00

Razem 460 000,00 900 000,00
Wydatki bieżące

 75023 Organizacja zajęć dla seniorów z terenu gminy prowadzonych przez Animatora Osób Starszych
     

 
80110 Transport uczniów gimnazjum ZS w Czarnowąsach w ramach zajęć wychowania fizycznego na basen w Opolu w związku z utrudnionym korzystaniem z sali gimnastycznej z powodu trwającej rozbudowy budynku szkoły. 

     
 85307 Wydatki związane z zatrudnieniem dziennych opiekunów dzieci w wieku do lat 3.

     
 90002 Wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

     
 90015 Wydatki związane z kosztami bieżącej eksploatacji i konserwacji oświetlenia drogowego.

Wydatki majątkowe
 75023 Przeniesienie planu wydatków majątkowych przeznaczonych na przebudowę budynku urzędu gminy na realizację zadań bieżacych.

     
 80101 ~ Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Czarnowąsach - 300 000,00 

~ Przebudowa budynku przy ul. Kościelnej w Dobrzeniu Wielkim 
z przeznaczeniem na prowadzenie obsługi administarcyjnej oświaty - 
110 000,00.

     
 90019 Dotacje na budowę lub modernizację ogrzewania ekologicznego.

     
 92109 Przeniesienie planu wydatków majątkowych przeznaczonych na przebudowę i rozbudowę budynku GOK na realizację zadań bieżacych.
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Projekt

z dnia  24 października 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XLIV/         /2014
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 30 października 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. 
Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1)), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXXV/335/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmianie ulega Załącznik Nr 1, zgodnie z brzmieniem Załącznik Nr 
1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVV/335/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 grudnia 2013 roku 
zawierający wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber

1) Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.
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Załącznik do Uchwały Nr XLIV/         /2014

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 30 października 2014 r.
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Projekt

z dnia  24 października 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XLIV/...../2014
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 9021 § 1 ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Dobrzeń Wielki, prawa własności 
nieruchomości położonej w Czarnowąsach, oznaczonej jako działka numer 527/1 arkusz mapy 4, o powierzchni 
0,1464 ha, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00000446/3. 

2.  W/w działka stanowi wewnętrzną drogę dojazdową do nowowydzielonych terenów budowlanych, 
oznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem MN - teren zabudowy mieszkaniowej, 
jednorodzinnej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 października 2014 r.,
nr XLIV/…../ 2014

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie niezabudowanej
nieruchomości drogowej oznaczonej jako działka nr 527/1, położonej w Czarnowąsach.
W dniu 05.09.2014 właściciele przedmiotowej nieruchomości wystąpili z wnioskiem o jej nieodpłatne
przejęcie na rzecz Gminy Dobrzeń Wielki. Działka ta przylega bezpośrednio do publicznej drogi gminnej –
ulicy Studziennej. Stanowi drogę wewnętrzną, oznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania
symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Komisja Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Dobrzeń Wielki na posiedzeniu w dniu 23.09.2014 roku,
pozytywnie zaopiniowała wniosek w przedmiotowej sprawie.
Nabycie nieruchomości nie mieści się w zakresie kompetencji Wójta Gminy określonych w rozdziale 2 § 4,
uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki nr X/96/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2011 r. Nr
125, poz. 1475), zmienionej uchwałą Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06 października 2011 r. nr
XI/110/2011 (Dz. Urz. Woj. Op. z 2011 r.Nr 125, poz. 1476).
W związku z powyższym, a także faktem, że nieodpłatność przekazania wyklucza możliwość zastrzeżenia
jakiegokolwiek ekwiwalentu, a nawet obciążenia, uchwałę opartą o zastosowanie art.9021 Kodeksu
Cywilnego, regulującego zobowiązanie właściciela do nieodpłatnego przeniesienia na Gminę własności
nieruchomości przez umowę przekazania nieruchomości – należy uznać za uzasadnioną.
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Projekt

z dnia  24 października 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XLIV/            /2014
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie

Na podstawie art. 8 ust 2a i art. 18 ust 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 260, zm. poz. 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659.) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przejmuje się od Powiatu Opolskiego do wykonania zadanie zarządzania drogą publiczną powiatową 
w zakresie przeprowadzenia remontu drogi powiatowej Nr P 1725 ul. Masowskiej na odcinku ……………. 
w miejscowości Świerkle. 

§ 2. Gmina Dobrzeń Wielki zrealizuje zadanie, o którym mowa w § 1 ze środków własnych. 

§ 3. Przejęcie zadania, o którym mowa w § 1 nastąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Wójtem 
Gminy Dobrzeń Wielki, a Powiatem Opolskim. 

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Projekt

z dnia  24 października 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XLIV/  /2014
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 21 października 2014 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 13 ust. 1 i 
art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518, poz. 
659, poz. 805, poz. 906) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas 
oznaczony dłuższy niż 3 lata, nieruchomości o powierzchni 0,5355 ha, położonej w obrębie Brzezie, oznaczonej 
numerem 518/195 arkusz mapy 1, stanowiącej własność Gminy Dobrzeń Wielki, dla której Sąd Rejonowy w Opolu 
Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00058128/9. 

§ 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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UCHWAŁA  NR …………… /2014 

Rady Gminy  Dobrzeń Wielki 
 

z dnia  30 października 2014 r. 
 
w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 
rok” 

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

Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm.: poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 5a ust. 1 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. 

z 2014r. poz. 1118, zm.: poz. 1146) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Przyjmuje się „Roczny program współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i 

innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2015 rok”, w brzmieniu 

stanowiącym  Załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 

…………… Rady Gminy 

Dobrzeń Wielki z dnia 230 

października 2014r. 

 
Roczny Program 

Współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. 

 
Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1. 
 

Podstawą Rocznego  Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                            

i wolontariacie na rok 2015 zwanego dalej „Programem” jest art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2014r. poz. 1118, zm.: 

poz. 1146).  

 

§ 2. 
 

Ilekroć w Programie jest mowa o: 

1) „ustawie” – rozumie się prze to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2014r. poz. 1118, zm.: poz. 1146)  

2) „gminie” – rozumie się przez to Gminę Dobrzeń Wielki, 

3) „podmiotach programu” – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty 

prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy. 

4) „dotacji” – rozumie się przez to dotacje w rozumieniu art. 221 ustawy z  dnia 21 czerwca 2013r. o 

finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r, poz. 885, zm.: poz. 938, poz. 1646, z 2014r.                   

poz. 379, poz. 911, poz. 1146), 

5) „konkursie” – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i w art. 13 

ustawy. 

 

Rozdział II 
CELE  GŁÓWNE  I  CELE SZCZEGÓŁOWE  PROGRAMU 

 
§ 3. 

 
Głównym celem współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  jest aktywizacja społeczności 

lokalnej przez wykorzystywanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych oraz podmiotów,              

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy do realizacji zadań publicznych. 

 

 
 



§ 4. 
 

Celami szczegółowymi programu są: 

1) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za swoje otoczenie, wspólnotę 

lokalną oraz jej tradycje, 

2) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów lokalnych, 

3) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki, 

4) aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, w tym młodzieży, 

5) obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych (w tym w wyniku wykorzystania pracy wolontariuszy), 

6) otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie podmiotom prowadzącym 

działalność pożytku publicznego indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych 

zadań publicznych, które będą prowadzone przez samorząd, 

7) rozwój i promocja obszarów wiejskich. 

 

Rozdział III 
ZASADY WSPÓŁPRACY 

 
§ 5. 

 

Współpraca Gminy  z organizacjami odbywa się na zasadach:  

1) pomocniczości – oznacza, że Gmina powierza organizacjom realizację zadań własnych a 

organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy; 

2) suwerenności stron – oznacza, że stosunki pomiędzy Gminą a organizacjami kształtowane będą z 

poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej; 

3) partnerstwa – oznacza dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów                              

w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów; 

4) efektywności – oznacza wspólne dążenie do osiągnięcia  możliwie największych efektów realizacji 

zadań publicznych; 

5) uczciwej konkurencji – oznacza wymóg udzielania tych samych informacji odnośnie wykonywanych 

działań zarówno przez podmioty publiczne jak i niepubliczne, a także obowiązek stosowania tych 

samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych działań i podejmowaniu decyzji odnośnie ich 

finansowania; 

6) jawności – oznacza, że wszystkie możliwości współpracy gminy z organizacjami są powszechnie 

wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur  

i kryteriów podejmowania decyzji. 

 

Rozdział IV 
ZAKRES PRZEDMIOTOWY 

 
§ 6. 

 
1. Przedmiotem Programu jest realizacja części zadań publicznych o charakterze lokalnym, należących 

do zadań własnych Gminy. 

2. Współpraca władz Gminy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego obejmuje: 

1) wspólne określanie potrzeb społecznych, sposobów ich zaspokajania; 



2) wzajemne konsultowanie podejmowanych działań w sferze zadań publicznych  określonych                       

w Ustawie; 

3) tworzenie systemowych rozwiązań ważnych  problemów społecznych; 

4) wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działań. 

 

§ 7. 
 

Podmiotami realizującymi współpracę w imieniu Gminy Dobrzeń Wielki są: 

1) Rada Gminy i jej Komisje w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej; 

2) Wójt Gminy w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radę Gminy; 

3) Zastępca Wójta oraz Kierownicy Referatów w zakresie realizacji zadań zleconych przez                       

Wójta Gminy; 

4) Pracownicy Urzędu Gminy w zakresie merytorycznym. 

 
§ 8. 

 

Podmiotami programu współpracy są: 

1) organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne na rzecz mieszkańców Gminy Dobrzeń 

Wielki  bez względu na swoją siedzibę; 

2) kościelne osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych; 

3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 

4) pozostałe podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.  

 
Rozdział V 

FORMY  WSPÓŁPRACY 
 

§ 9. 
 

Współpraca Gminy Dobrzeń Wielki z podmiotami Programu może być realizowana w formach : 

1) zlecenia podmiotom programu realizacji zadań publicznych na zasadach określonych                       

w ustawie; 

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności współdziałania w celu 

zharmonizowania tych kierunków; 

3) konsultowania z podmiotami Programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów 

normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów; 

4) włączania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do działań programowych 

samorządu; 

5) użyczania, wynajmowania lub udostępniania pomieszczeń, będących własnością gminy na 

działalność organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne; 

6) pomocy w nawiązaniu kontaktów z partnerami o podobnym profilu działania, w gminach 

partnerskich; 

7) pomocy organizacyjnej – udzielanie opinii, zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej,                  

na zasadach określonych w ustawie. 

 

 



Rozdział VI 
PRIORYTETOWE  ZADANIA  PUBLICZNE 

 
§ 10. 

 

1. Realizacja zadań publicznych przez Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego                         

i wsparcie zadań przez nie realizowanych może nastąpić w formach przewidzianych w Ustawie lub 

odrębnych przepisach w formie dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań. 

2. Priorytetowe zadania programu w 2015 r. obejmują: 

1) pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie 

szans tych rodzin i osób:  

a) świadczenie usług opiekuńczych w miejscach zamieszkania – osobom starszym, samotnym, chorym, 

niepełnosprawnym. 

b) rehabilitację leczniczą i społeczną 

c) usprawnianie do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez udostępnianie sprzętu rehabilitacyjnego                   

i służącego do pielęgnacji 

d) wspieranie integracji społecznej osób bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym                            

i  zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

2) naukę, edukację, oświatę i wychowanie: 

a) zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do 2,5 lat 

b) organizację zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

3) ochronę i promocję zdrowia: 

a) promocję zdrowia i zachowań prozdrowotnych, głównie wśród dzieci i młodzieży 

c) realizację zadań wynikających z Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2014r. 

4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: 

organizowanie imprez kulturalnych 

5) działalności na rzecz mniejszości narodowych: 

realizację zadań służących ochronie, zachowaniu i rozwojowi tożsamości mniejszości narodowej 

6) upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 

a)  zapewnienie uczestnictwa klubom sportowym Gminy Dobrzeń Wielki w rozgrywkach sportowych 

b)  zakupy sprzętu w celu prowadzenia tych rozgrywek  

c)  szkolenie młodzieży w tym zakresie 

d)  organizację imprez sportowo-rekreacyjnych 

7) działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez wspieranie imprez integracyjnych 

organizowanych dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Dobrzeń Wielki. 

 
§ 11. 

 

Na wniosek podmiotu Programu, Rada Gminy może rozszerzyć listę zadań realizowanych w 2015 r. 

 
 
 
 
 



Rozdział VII 
OKRES REALIZACJI PROGRAMU 

 
§ 12. 

 

Gmina Dobrzeń Wielki realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami na podstawie 

rocznego programu współpracy i działania te obejmują rok kalendarzowy 2015.   

 
Rozdział VIII 

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU  
 

§ 13. 
 

1. Organy Gminy Dobrzeń Wielki będą pomagać podmiotom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego w pozyskiwaniu środków z innych  niż budżet Gminy źródeł finansowania. 

2. Pomoc Gminy w powyższym zakresie obejmować będzie w miarę posiadanych możliwości: 

1) opiniowanie wniosków o dotacje ze źródeł  zewnętrznych, 

2) promowanie ciekawych programów umożliwiających uzyskanie środków ze źródeł zewnętrznych, 

3. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, przygotowujące wnioski do  Funduszy 

Europejskich, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z budżetu gminy wymaganego wkładu 

własnego. 

 
§ 14.  

Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego mogą / nieodpłatnie / umieszczać                         

w Informatorze Gminy Dobrzeń Wielki i Biuletynie Informacji Publicznej informacje oraz ogłoszenia 

dotyczące bieżącej działalności tych organizacji. 

 

§ 15. 
1.  Udział podmiotów programu w wykonaniu zadań publicznych realizowanych przez Gminę zapewnia 

się  poprzez zlecanie realizacji tych zadań tym podmiotom, których działalność statutowa jest zgodna                 

z dziedziną zlecanego zadania. 

2. Zlecanie realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji następuje 

poprzez: 

1)  powierzenie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, 

2)  wsparcie takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. 

3. Dotacje, o których mowa w ust. 2 nie mogą być wykorzystane na : 

1) remonty budynków, 

2) zadania i zakupy inwestycyjne, 

3) zakupy gruntów, 

4) działalność gospodarczą, 

5) pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów, 

6) działalność polityczną 

 

 
 



§ 16. 
 

1. Zlecanie zadań, o których mowa w § 10 ust.2. następuje, w trybie otwartego konkursu ofert, chyba że 

przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania. 

2. Konkurs i zasady jego przeprowadzenia dla określonego zadania ogłasza Wójt Gminy nie wcześniej 

niż po przedstawieniu projektu budżetu gminy na dany rok. 

3. Ogłoszenie konkursu musi wyprzedzać jego rozstrzygniecie o co najmniej 21 dni. 

 

§ 17. 
 

Powierzenie realizacji zadania, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt. 2, może nastąpić  także na podstawie 

odrębnych przepisów przewidujących inny tryb zlecania niż otwarty konkurs ofert. 

 
 

Rozdział IX 
WYSOKOŚĆ  ŚRODKÓW  PRZEZNACZONYCH  NA  REALIZACJĘ  PROGRAMU  

 
§ 18. 

 
Na realizację programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 przeznacza się środki finansowe                            

w wysokości  1 844 000 zł.   

 
Rozdział X 

SPOSÓB  OCENY  REALIZACJI  PROGRAMU 
 

§ 19. 
 

Miernikami efektywności realizacji Programu w danym roku będą informacje dotyczące w 

szczególności:  

1) liczby organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności;  

2) liczby osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy);  

3) liczby osób, które były adresatami różnych działań publicznych;  

4) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację tych  zadań;  

5) łącznej wielkości środków finansowych zaangażowanych przez organizacje  pozarządowe w 

realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gminy.  

6) liczby projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę, konsultowanych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w § 8.  

 

 
 
 
 
 
 



Rozdział XI 
INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI 

 
§ 20. 

 

1. Roczny program współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami został opracowany po 

konsultacjach przeprowadzonych w sposób określony w uchwale Nr VII /58 /2011 Rady Gminy Dobrzeń 

Wielki z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami 

działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2010r. o działalności pożytku publicznego   

i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego Gminy Dobrzeń Wielki w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  ( Dz.U. Województwa Opolskiego Nr 61. poz. 788 

z 09 czerwca 2011r. ) 

2. W celu uzyskania uwag i propozycji od organizacji, projekt Programu został zamieszczony na stronie 

internetowej gminy www.dobrzenwielki.pl , oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, a także przesyłany 

pocztą elektroniczną, przedstawicielom jednostek pożytku publicznego i organizacjom pozarządowym, 

które brały udział w otwartych konkursach w latach  poprzednich. 

 

Rozdział XII 
TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA 

OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT 
 

§ 21. 
 

1. Komisje konkursowe powoływane są przez Wójta Gminy  celem opiniowania ofert złożonych                 

w otwartych konkursach.  

2. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz.267), dotyczące wyłączenia pracownika. 

3. W pracach komisji mogą brać udział z głosem doradczym także inne osoby, posiadające 

doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu. 

4. Komisja konkursowa rozpatruje  oferty w terminie podanym w ogłoszeniu  konkursowym. 

5. Na pierwszym posiedzeniu każdy członek Komisji podpisuje zobowiązanie, że w przypadku 

stwierdzenia istnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4, członek Komisji zgłasza ten fakt na 

posiedzeniu Komisji i zostaje wyłączony z oceny oferty podmiotu, z którym powiązanie występuje. 

6. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji 

7. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. 

8. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego, 

Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 

9. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,                        

w obecności co najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos 

Przewodniczącego. 

10. Rozstrzygnięcie Komisji nie jest wiążące dla Wójta Gminy Dobrzeń Wielki 

11. Za uczestnictwo w pracach Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu kosztów 

podróży. 

 



Rozdział XIII 
UWAGI  KOŃCOWE 

 
§ 22. 

 

Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania Programu Współpracy Gminy Dobrzeń Wielki                     

z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, podmioty te mogą zgłaszać Radzie 

Gminy za pośrednictwem Zastępcy Wójta Gminy. 

 

§ 23. 
 

W Biuletynie Informacji Publicznej dostępna jest baza danych organizacji i podmiotów działających                 

w sferze zadań pożytku publicznego oraz stowarzyszeń działających na terenie Gminy Dobrzeń Wielki. 
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Dobrzeń Wielki, 22 października 2014 

 
 

 

 

SPRAWOZDANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH 

GMINY DOBRZEN WIELKI 

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 
 

 
 
Obowiązek sporządzenia i przedstawienia sprawozdania z realizacji zadań oświatowych 
wynika z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, który został 
wprowadzony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U z 2009r Nr 56 poz. 458). 
 
 

I. Zadania o światowe gminy Dobrze ń Wielki 
 
 
Zadania oświatowe gminy Dobrzeń Wielki wynikają w szczególności z:    

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594 z późn. zm./ 

2. Ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty /Tekst jednolity z 2004r. Dz.U. Nr 
256, poz. 2572 z późn. zm./ 

3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela /Tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 
97 poz. 674 z późn. zm./ 

oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw. 
 
Zadania oświatowe realizowane są zgodnie ze strategią rozwoju oświaty gminy, której celem 
jest stworzenie optymalnych warunków kształcenia, zapewniające dzieciom, młodzieży oraz 
dorosłym zdobycie wiedzy i umiejętności, pozwalających na aktywne funkcjonowanie  
we współczesnym świecie.  
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II. Struktura organizacyjna  placówek o światowych  
 

W roku szkolnym 2013/2014 funkcjonowało 12 placówek oświatowych w tym: 
 
Tabela 1. Ilo ść oddziałów, dzieci i uczniów w poszczególnych jedno stkach 

organizacyjnych o światy 
 

L.p. 
 

Nazwa jednostki o światowej 
Ilość 

oddziałów 
Ilość 

dzieci/uczniów 
Średnia ilo ść 

dzieci/uczniów 
w oddziałach 

 
1. 

 
Publiczne Przedszkole Brzezie 

 
2 

 
50 

 
25 

 
2. 

 
Publiczne Przedszkole Chróścice 

 
3 

 
73 

 
24,33 

 
3. 

 
Publiczne Przedszkole Dobrzeń Wielki 

 
5 

 
116 

 
23,20 

 
4. 

 
Publiczne Przedszkole Czarnowąsy 

• oddział zamiejscowy w Świerklach 

 
5 
2 

 
112 
39 

 
22,40 
19,50 

 
5. 

 
Katolickie Przedszkole Niepubliczne  
w Chróścicach 

 
2 

 
40 

 
20 

 
6. 

 
Niepubliczne Przedszkole Zakonne w Dobrzeniu 
Małym 

 
3 

 
50 

 
16,67 

 
7. 

 
Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla dzieci  
z autyzmem w Kup 

 
2 

 
6 

 
3 

 
8. 

 
PSPzOS w Dobrzeniu Wielkim 

 
15 

 
301 

 
20,07 

 
9. 

 
Zespół Szkół w Chróścicach 

• Publiczna Szkoła Podstawowa 
• Publiczne Gimnazjum 

 
10 
7 
3 

 
163 
117 
46 

 
16,30 
16,71 
15,33 

 
10. 

 
Zespół Szkół w Czarnowąsach 

• Publiczna Szkoła Podstawowa 
• Publiczne Gimnazjum 

 
18 
13 
6 

 
332 
240 
109 

 
18,44 
18,46 
18,17 

 
11. 

 
Zespół Szkół w Kup 

• Publiczna Szkoła Podstawowa 
• Publiczne Gimnazjum 
• Publiczne Przedszkole 

 
14 
6 
6 
2 

 
224 
71 

111 
42 

 
16,00 
11,83 
18,50 
21,00 

 
12. 

 
Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim 

• Publiczne Gimnazjum 
• Liceum Ogólnokształcące 
• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

 
26 
9 
8 
2 
7 
 

 
529 
187 
156 
46 

140 

 
20,35 
20,78 
19,50 
23,00 
20,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

Tabela 2. Ilo ść oddziałów, dzieci i uczniów w podziale na typy pla cówek o światowych 
 

 
L.p. 

 
Typ placówki o światowej 

Ilość 
oddziałów 

Ilość 
dzieci/uczniów 

Średnia ilo ść 
dzieci/uczniów w oddziałach 

 
1. 

 
Przedszkola 

 
26 

 
528 

 
20,30 

 
2. 

 
Szkoły podstawowe 

 
41 

 
729 

 
17,78 

 
3. 

 
Gimnazja 

 
24 

 
453 

 
18,88 

 
4. 

 
Licea 

 
10 

 
202 

 
20,20 

 
5. 

 
Szkoła zawodowa 

 
7 

 
140 

 
20,00 

 
x 

 
Ogółem: 

 
108 

 
2.052 

 
19,00 

 
(dane wynikają z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30.09.2013r.) 
 

� Dzieci 6-letnie w szkołach: 
- 4 dzieci w PSPzOS Dobrzeń Wielki 
- 9 dzieci w PSP Czarnowąsy 
- 5 dzieci w PSP Chróścice 
- 4 dzieci w PSP Kup 
 
 

III. Wyniki sprawdzianów i egzaminów zewn ętrznych 
1. Sprawdzian kompetencji i egzaminy zewn ętrzne 
 
 

Tabela 3. Sprawdzian zewn ętrzny w szkołach podstawowych 
 

 
 

Wyszczególnienie 

 
Średni wynik w punktach 

 
Gminy 

 
Województwa 

 
Sprawdzian 
 

 
26,4 

 
25,2 

 
 
 
Tabela 4. Wyniki sprawdzianu w klasie VI szkół pods tawowych 
 
 

Wyszczególnienie  
 

Średni wynik w punktach 
 

 
PSPzOS Dobrzeń Wielki 
 

 
28,2 

 
PSP Kup 
 

 
23,8 

 
PSP Czarnowąsy 
 

 
26,2 

 
PSP Chróścice 
 

 
24,5 
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Tabela 5. Egzamin zewn ętrzny w gimnazjach 
 

 
 

Wyszczególnienie 

 
Średni wynik procentowy 

 
Gminy 

 
Województwa 

 
Język polski 

 
71,2 

 
65,9 

 
Historia 

 
62,9 

 
57,8 

 
Matematyka 

 
50,0 

 
45,9 

 
Przyroda 

 
53,2 

 
51,1 

Język angielski 
 

75,6 
 

68,1 
 
Język niemiecki 

 
74,5 

 
65,6 

 
 
Tabela 6. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w klasie II I gimnazjum 
 
 

Wyszczególnienie 
 

Średni wynik w procentowy 
 

PG Chró ścice 
 

PG Czarnow ąsy 
 

PG Kup 
 

PG Dobrzeń W. 
 
Język polski 

 
64,8 

 
67,8 

 
65,1 

 
78,2 

 
Historia 

 
59,0 

 
59,7 

 
64,3 

 
64,8 

 
Matematyka 

 
48,8 

 
45,5 

 
49,1 

 
53,5 

 
Przyroda 

 
49,2 

 
54,2 

 
51,2 

 
54,6 

 
Język angielski 

 
 

 
76,0 

 
75,9 

 
75,3 

 
Język niemiecki 

 
67,6 

 
70,7 

 
68,3 

 
85,8 

 
Tabela 7. Egzamin zewn ętrzny (matura) w szkołach ponadgimnazjalnych 
 

 
 

Wyszczególnienie 

 
 

Przyst ąpiło 

 
 

Zdało 

 
% zdawalno ści 

 
Szkoła 

 
Powiat 

 
Wojew. 
opolsk. 

 
OKE 

Wrocław 

 
Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące 

 
57 

 
53 
 

 
95,0 

 
75,7 

 
88,4 

 
88,5 

 
Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla dorosł. 

Brak klas III 
w roku 

2013/14 

     

 
 
 
 
Tabela 8. Egzamin zewn ętrzny (matura) w LO na poziomie podstawowym. 
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Wyszczególnienie 
 

Średni wynik procentowy zdawalno ści na poziomie 
podstawowym 

LO Dobrze ń 
Wielki 

Miasto Opole  Wojew. 
opolskie 

OKE 
Wrocław 

Kraj  

 
Język polski 

 
50,3 51,3 51,9 52,6 51,0 

 
Język angielski 

 
70,3 76,1 70,3 70,5 69,0 

 
Język niemiecki 

 
90,3 78,9 74,9 68,7 68,0 

 
Matematyka 

 
54,2 

52,5 45,7 46,0 48,0 

 
Biologia 

 
38,2 36,8 34,8 33,9 35,0 

 
Chemia 

 
55,8 41,8 42,9 42,7 46,0 

 
Fizyka i astronomia 

 
 34,2 36,1 33,6 36,0 

 
Geografia 

 
52,3 46,1 45,7 44,1 45,0 

 
Historia 

 
45,3 

44,2 42,9 43,6 47,0 

 
WOS 

 
55,0 52,5 45,2 44,9 46,0 

 
Tabela 9. Egzamin zewn ętrzny (matura) w LO na poziomie rozszerzonym. 
 
 

Wyszczególnienie 
 

Średni wynik procentowy zdawalno ści na poziomie 
podstawowym 

LO Dobrze ń 
Wielki 

Miasto Opole  Wojew. 
opolskie 

OKE 
Wrocław 

Kraj  

 
Język polski 

53,7 66,8 61,1 63,0 65,0 

 
Język angielski 

66,4 69,1 64,5 64,8 66,0 

 
Język niemiecki 

46,7 44,6 38,1 37,3 42,0 

 
Matematyka 

46,7 44,6 38,1 37,3 42,0 

 
Biologia 

35,4 61,9 51,6 49,6 53,0 

 
Chemia 

41,9 55,6 46,1 45,6 50,0 

 
Fizyka i astronomia 

67,5 44,5 41,9 40,8 48,0 

 
Geografia 

54,7 59,1 52,9 51,8 53,0 

 
Historia 

40,0 61,2 53,5 51,0 54,0 

 
WOS 

56,0 50,0 44,0 43,0 46,0 

 
Z analizy danych przedstawionych w tabelach wynika, że jakość usług dydaktycznych świadczona jest 
na wysokim poziomie. Wyniki szkół w zakresie prowadzonej działalności dydaktycznej w gminie Dobrzeń 
Wielki za IX - VI 2013/2014 w przeważającej części są wyższe od średniej Opola, wojewódzkiej OKE 
Wrocław i krajowej. 
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Osiąganie sukcesów przez szkoły związane jest z podejmowaniem szeregu działań diagnozujących 
między innymi uzyskiwane wyniki uczniów oraz monitorowanie realizacji podstawy programowej.   
 

Analiza wyników egzaminu potwierdzaj ącego kwalifikacje zawodowe 

Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Dobrzeniu Małym                                                             
Absolwenci roku szkolnego 2013/2014 - 41 osób                                                                                               
a). egzamin potwierdzaj ący kwalifikacje zawodowe (OKE Wrocław) – 2 osoby                                              
b). egzamin czeladniczy (Izba Rzemie ślnicza w Opolu) – 39 osób                                                                        
(egzaminy przeprowadzane będą od sierpnia do grudnia 2014) 

Tabela 10. Egzamin zewn ętrzny potwierdzaj ący kwalifikacje zawodowe  

l.p. Zawód Uprawnionych Przystąpiło Zdało  Zdawalność w % 

szkoła powiat województwo OKE 

1 Sprzedawca  1 1 1 100 100 50 71,4 

2 Ślusarz  1 1 1 100,0 100 43,9 53,3 

RAZEM 2 2 2 100 100 44,12 65,0 

 
  2. Dodatkowe, zewn ętrzne egzaminy j ęzykowe  
Uczniowie ZS w Dobrzeniu Wielkim przystąpili do dodatkowych, zewnętrznych egzaminów językowych:  
z j. angielskiego i j. niemieckiego 
Egzamin DSD – język niemiecki: 
     -   uczniowie LO  – przystąpiło 3 uczniów – wszyscy zdali, 
    -  uczniowie PG – przystąpiło 13 uczniów – wszyscy zdali, 
Egzamin na poziomie B1 zdało 13 uczniów, a na poziomie C1 – 3 uczniów. 
Do egzaminu First Certificate in English (FCE) - przystąpiło 3 licealistów – wszyscy zdali.  
 

IV. Konkursy przedmiotowe 
 
Tabela 11. Eliminacje w konkursach przedmiotowych n a etapie gminnym  

i wojewódzkim 
 

L.p. 
 

Nazwa konkursu 
 

Uczniowie szkoły podstawowej 
 

Uczniowie gimnazjum 
Eliminacje 

gminne 
Eliminacje 

wojewódzkie 
Eliminacje 

gminne 
Eliminacje 

wojewódzkie 
1 J. polski  10 1 4 1 
2 J. angielski  7 1 16 0 
3 J. nie miecki  15 0 14 1 
4 Historia  10 2 8 1 
5 Matematyka  9 2 2 0 
6 Przyroda  8 0 - - 
7 Technika  0 0 0 0 
8 Biologia  - - 11 0 
9 Geografia  - - 12 2 
10 Fizyka  - - 9 0 
11 Chemia  - - 11 0 
12 Informatyka  - - - 0 
x Ogółem:  59 6 87 5 

 
24 marca 2014r. w Izbie Rzemieślniczej w Opolu odbyła się XIV edycja konkursu nt. wiedzy 
o bezpiecze ństwie i higienie pracy dla uczniów z zakładów rzemi eślniczych 
,,Bezpiecznie od startu” . Współorganizatorem konkursu na etapie wojewódzkim był 
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Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu. Do konkursu przystąpiło 38 uczniów. Tradycji stało się 
zadość! Uczniowie Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w  Dobrzeniu Małym   
w wielkim stylu pokonali przeciwników zajmując pięć pierwszych miejsc: 
I miejsce:   Piotr Ledwig  
II miejsce:  Patryk Marciniak  
III miejsce: Florian Kupilas  
IV miejsce:  Sebastian Prochota  
V miejsce:   Alan Beresztan  
Piotr Ledwig i Patryk Marciniak  w maju br. reprezentowali nasz region na etapie centralnym 
w Warszawie. 

V. Nagrody i wyró żnienia Wójta Gminy dla najlepszych uczniów 
 

1. Stypendia o charakterze motywuj ącym: 
Wpłynęły 142 wnioski o stypendia motywujące dla uczniów: 
- 26 wniosków o stypendium za osiągnięcia naukowe, 
- 48 wniosków o stypendium za osiągnięcia artystyczne, 
- 65 wniosków o stypendium za osiągnięcia sportowe, 
- 3 wnioski o stypendium za aktywność społeczną i środowiskową. 
Komisja rozpatrzyła pozytywnie 131 wniosków. 
Stypendium ma charakter jednorazowej nagrody pieniężnej w wysokości 200 zł. 
 

1. Nadanie tytułu „Dobrze ński Talent" i wr ęczenie statuetek 
- ogółem wniosków – 20 
- pozytywnych – 20 

Uroczyste wręczenie statuetek odbyło się 15.10.2014r. w ZS w Dobrzeniu Wielkim. 
 

VI.   Nagrody i wyró żnienia  
Stypendysta Prezesa Rady Ministrów  

Po raz kolejny prestiżowa nagroda jest udziałem dobrzeńskiej licealistki, i tak: 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów  przyznano Antonii Sabasch uczennicy kl. I b. 

VII.   Nagrody i wyró żnienia ,                                                                 
Stypendysta Marszałka Województwa Opolskiego 

Czworo uczniów Zespołu Szkół zostało laureatami Stypendium Marszałka Województwa 
Opolskiego. W tym gronie znaleźli się: 
 1. Patryk Kandziora - uczeń kl. I gimnazjum 

2. Michał Czernia - uczeń kl. I gimnazjum 

3. Julia Mros - uczennica kl. I gimnazjum 

4. Dominik Czernia - ubiegłoroczny absolwent , obecnie uczeń Technikum Elektrycznego 

5. Anna Mikulla  - ubiegłoroczna absolwentka , obecnie uczennica V LO w Opolu 

Uroczysta gala połączona z wręczeniem stypendiów odbyła się 20 stycznia w Filharmonii 
Opolskiej. Kwota przyznanego stypendium wynosi 250, 00 zł. miesięcznie. 

Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego  

Dwie uczennice z Gminy Dobrzeń Wielki: 

1. Aleksandra Drozd z Zespołu Szkół w Czarnowąsach (kl. VI a PSP), 

2. Antonia Sabasch z Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim (kl. I b LO) 
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otrzymały Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego „Prymus Opolszczyzny”.    

Działalność wolontariuszy Zespołu Szkół w Czarnowąsach została doceniona przez członków 
kapituły konkursu „Barwy wolontariatu” . Szkolne koło  uhonorowano w tym konkursie 
zaszczytnym I miejscem . Uroczysta gala i wręczenie nagród odbyło się w sobotę 7 grudnia  
w auli Szkoły Muzycznej w Opolu. Na galę została zaproszona młodzież wraz z nauczycielem  
i dyrektorem szkoły. Główn ą nagrod ę wręczyła opolska posłanka Pani Janina Okr ągły . 
Członkowie kapituły podkreślali fakt, iż jest to inicjatywa trwająca w szkole niezmiennie od  
10 lat, czyli angażują się w nią kolejne roczniki uczniów. Tak skuteczna działalność nie byłaby 
możliwa, gdyby nie ogromne zaangażowanie nauczycielki pani Iwony Lekner  

VIII. Kontrole zewn ętrzne 

1.  Zewnętrzna ewaluacja problemowa w Zespole Szkół w Dobrze niu Wielkim 
Czas trwania: 21.01 – 27.01.2014   
     Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Dobrzeniu Wielkim  
Wymagania:  
Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się                        A 
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej      B 
Respektowane są normy społeczne                                                                                    B 
 
2.  Zewnętrzna ewaluacja problemowa w Zespole Szkolno-Przeds zkolnym w Kup  
    Publiczna Szkoła Podstawowa  
 Czas trwania: 28.05 – 03.06.2014   
     Wymagania 
Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się                         C                     
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej       B 
Respektowane są normy społeczne                                                                                     B         
 
     Publiczne Gimnazjum  
Czas trwania: 03.06 – 12.06.2014   
Wymagania 
Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się                         D                     
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej       B 
Respektowane są normy społeczne                                                                                     B 
                                                                                  

VIII.   Formy pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów 
 

1. Stypendia szkolne 
- ogółem wniosków – 65 
- pozytywnych – 65 decyzji 

Łączna wartość stypendiów w roku szkolnym 2013/2014 wyniosła 43.920,00 zł. 

2. Zasiłek szkolny 
- ogółem wniosków –  6 
- pozytywnych –  6 decyzji 

Łączna wartość zasiłków w roku szkolnym 2013/2014 wyniosła 3.000,00 zł. 

 

3. Dofinansowanie na zakup podr ęczników 
Pomoc została udzielona uczniom spełniających kryterium dochodowe na podstawie: ustawy  
o pomocy społecznej wynoszące: 539 zł dla uczniów klas I szkół podstawowych i 456 zł dla 
pozostałych uprawnionych do pomocy. Z pomocy tej mogli skorzystać także uczniowie, których 
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rodzina przekracza kryterium dochodowe, ale spełniających przesłanki art. 7 ustawy o pomocy 
społecznej, np. sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba. 
 
W roku szkolnym 2013/2014 z pomocy skorzystało łącznie:    

- 54 uczniów 
w  tym: 
- 46 uczniów spełniających kryteria dochodowe, 
-  8  uczniów spełniających przesłanki art. 7 

Dofinansowanie jest realizowane w ramach programu rządowego „ Wyprawka Szkolna” ,           
na realizację tego zadania gmina otrzymała łącznie 15.659 zł, co w pełni pokryło potrzeby. 
 

4. Pomoc w zakresie do żywiania 
Uczniowie objęci są pomocą w ramach programu „Pomoc w zakresie do żywiania”, dzięki 
któremu dzieci pochodzące z rodzin najuboższych mogą otrzymywać bezpłatne posiłki.                  
Jak wynika z informacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, który 
jest bezpośrednim koordynatorem programu w roku szkolnym 2013/2014, z tej formy 
korzystało 355 dzieci w wieku do 18 lat.   
 
Tabela 12.  Uczniowie/dzieci ze szkół i przedszkoli  korzystaj ących z do żywiania 
 

 
Ogółem liczba dzieci/uczniów 

 

 
w tym z: 

całodziennego wyżywienia pełnego obiadu 
 

355 
 

 
137 

 
218 

 
Ogólny koszt realizacji programu wyniósł 169.561,09 złotych, w tym dofinansowanie  
z programu rz ądowego 40.853,08 złotych.  
 
 

5. Dowóz ucznia/dziecka do i ze szkoły 
Zgodnie z art. 17, ust. 3a ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572  
z późn. zm.) obowiązek dowozu uczniów niepełnosprawnych spoczywa na gminie.  
W roku szkolnym 2013/2014 z dowozu korzystało 26 uczniów, w tym: 

- 25 uczniów z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wydanym przez Powiatowy 
Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 

- 1 uczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez Poradnię Psychologiczno 
– Pedagogiczną. 

Organizacja dowozu uczniów odbywała się w ramach: 
 - samochodu Urzędu Gminy – 7 uczniów do ZSS w Opolu, 
 - samochodu wyłonionego w przetargu (firma MileTrans) - 17 uczniów do ZSS  
               w Opolu, 
 - partycypacji w kosztach do szkoły Autystycznej w Kup na 1 ucznia, 
 - samochodu rodzica – 1 uczeń do ZSS w Opolu  
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VIII. Język mniejszo ści narodowej 

W roku szkolnym 2013/2014 kontynuowana jest w szkołach nauka języka mniejszości 
narodowej umożliwiająca podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej  
i językowej uczniów. 
 

Tabela 13.  

Placówka 

oświatowa 
Klasa 

Liczba uczniów uczących się języka mniejszości narodowej 

ZS 

Chróścice 

ZS 

Czarnowąsy 
ZS-P Kup 

ZS 

Dobrzeń 

Wielki 

PSPzOS 

Dobrzeń 

Wielki 

Razem 

Szkoła I 26 49 18 - 49 142 

Podstawowa II 13 27 6 - 51 97 

  III 15 36 14 - 43 108 

  IV 20 27 11 - 49 107 

  V 18 22 8 - 50 98 

  VI 19 20 0 - 0 39 

Razem SP X 111 181 57 - 157 591 

Gimnazjum I 15 15 0 12 - 42 

  II 11 11 0 13 - 35 

  III 24 24 0 10 - 58 

Razem PG X 50 50 0 35 - 135 

RAZEM x 161 231 57 35 242 726 

 
IX.  

X. Współpraca zagraniczna realizowana przez: 
 
Zespół Szkół  w Dobrzeniu  Wielkim 
 W terminie 01.08.2012 – 31.07.2014 r. Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim brał udział  
w projekcie „Matematyka nowego wymiaru” w ramach Programu LLP Comenius-Regio. Projekt 
miał na celu zwiększenie jakości procesu dydaktycznego w nauczaniu matematyki. W projekcie 
brali udział nauczyciele oraz uczniowie ZS w Dobrzeniu Wielkim a także nauczyciele szkoły  
w Szwajcarii. Projekt realizowany był we współpracy Kuratorium Oświaty oraz Miejskiego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu. Dzięki udziale w projekcie rozwinięta została 
współpraca ze szkołą Sonnenhof w Wil oraz nawiązano stosunki partnerskie z innymi szkołami 
(w tym zawodowymi) z kantonu St. Gallen. 
 W terminie 15 - 22.09.2013 r. 12 uczniów PG i LO Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim 
wzięło udział w międzynarodowym seminarium w Bad Marienberg (Nadrenia-Palatynat, 
Niemcy). Uczestnicy seminarium wzięli udział m. in. w warsztatach dot. Unii Europejskiej.    
 

1. Rządowy program „ Radosna Szkoła ” 2013 
W ramach IV edycji Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów 

prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania  i opieki w klasach 
I-III szkół podstawowych „Radosna szkoła”, gmina Dobrzeń Wielki zrealizowała 1 projekt, 
łącznie pozyskując kwotę dotacji 76.108,00 zł, na przygotowanie szkół do reformy oświatowej, 
związanej z przyjęciem 6-latków do kl. I szkoły podstawowej. Całkowity koszt placu zabaw  to 
kwota  152.216,33 zł . 
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Tabela 14. 

Plac zabaw WKŁAD  
WŁASNY 

DOFINANSOWANIE 
„Program Rz ądowy” Całkowity  koszt 

PSPzOS Dobrzeń 
Wielki 

76.108,33 zł 76.108,00 zł 152.216,33 zł 

RAZEM 76.108,33 zł  76.108,00 zł 152.216,33 zł 

 
      2.    Realizacja  programów  unijnych  

1. )   Program „eSzkoła, Szkołą przyszłości” – dalsze wdrażanie założeń Programu 
 - Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim                                                                                                                          
 -  Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim                

2.) Złożone wnioski gminny w ramach POKL 9.1.2. „Programy rozwojowe szkół w gminie 
Dobrzeń Wielki Drogą do sukcesu gimnazjalistów” i „Lepszy start w dojrzałość uczniów LO  
w Dobrzeniu Wielkim”, otrzymały pozytywną ocenę formalną i merttoryczną. Będą realizowane 
w roku szkolnym 2014/2015 we wszystkich szkołach gimnazjalnych gminy oraz w LO.. 

Programy o światowe 

1.) Szkółki Sobotnie  – dodatkowe zajęcia językowe ( trzy godziny zajęć z j. niemieckiego 
przez  10 kolejnych sobót),  dla dzieci w wieku od 6 – 11 lat organizowane wspólnie     
ze Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.  
Edycja Jesienna 2013 - Zajęcia trwały od września do grudnia 2013, a prowadzone były  
w dwóch grupach – Dobrzeń Wielki 14 uczestników  i Chróścice - 17 uczestników. 
Edycja Wiosenna 2014 - Zajęcia trwały od marca do czerwca 2014, prowadzone były   
w trzech grupach – Dobrzeń Wielki, Grupa I – szkolna 17 uczestników  i Grupa II 
przedszkolna, 17 uczestników oraz Chróścice - 15 uczestników. 
 

2.) Projekt „ Na dobry pocz ątek”  
Gmina Dobrzeń Wielki złożyła cztery wnioski: 
PP Brzezie „ Akademia aktywnego przedszkolaka’ 

            PP Chróścice „ Mały Europejczyk – Zdrowy Przedszkolak” 
PP Dobrzeń Wielki „Ginące zawody – ludzie, których warto poznać” 
Stowarzyszenie MUW dla PP Czarnowąsy - „ … daje i zabiera …” 
Dofinansowanie w ramach projektów grantowych otrzymał projekt Stowarzyszenia 
MUW dla PP Czarnowąsy - „ … daje i zabiera …” 

 
3.) „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, 

W tegorocznej -  VI edycji programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, bierze udział 
prawie pół miliona przedszkolaków z 6000 przedszkoli w całej Polsce, co czyni ten 
 program największym programem ekologicznym w kraju. W województwie opolskim do 
programu zgłosiło się aż 16 000 przedszkolaków z 220 przedszkoli. Gmina Dobrzeń 
Wielki: PP Chróścice, PP Czarnowąsy, PP Kup. 

           VI edycja program potrwa do końca czerwca bieżącego roku. Celem akcji jest edukacja         
           ekologiczna i przyrodnicza dzieci. Informacje o  programie znajdują się na stronie  
            www.przyjacielenatury.pl      
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4.)    Projekt „ Fascynuj ący świat nauki i techniki”  
Realizowany we wszystkich szkołach podstawowych gminy Dobrzeń Wielki, przez 
okres dwóch lat szkolnych. 

 

2. Programy zdrowotne 
a) szczepienia przeciwko HPV 

Szczepienia realizowane są na podstawie Programu zdrowotnego przyjętego Uchwałą  
Nr XLII/306/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 lutego 2010r. – program jest  
w całości dostępny na str. BIP gminy Dobrzeń Wielki.  
Koszty realizacji Programu są w 100% pokrywane z budżetu gminy.  
Głównym celem programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy              
w gminie Dobrzeń Wielki oraz ukształtowanie właściwych nawyków higienicznych u młodych 
dziewcząt, a także wypromowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży szkolnej. 

 
Analiza wykonanych działa ń związanych ze szczepieniami w 2013 roku. 
Zaszczepiono łącznie 57 dziewcz ąt z rocznika 2000. 
             -  Dobrzeń Wielki    26 dziewcząt       
             -  Czarnowąsy         15 dziewcząt              
             -  Kup                       11 dziewcząt                   
             -  Chróścice               5 dziewcząt 
Zakupiono łącznie 172 szczepionki   
Koszt realizacji Programu w 2013r. 
koszt szczepionek                                               172 szt. x  145 zł         =       24.940,00 zł  
koszt badania i szczepienia                  57 dziewcząt  x 3 dawki   x 7 zł        =          1.197,00 zł 
                                                                                            ----------------------------------------------- 

                                                                                             Łącznie                26.137,00 zł        

Koszt zaszczepienia jednej dziewczynki: 

koszt szczepionek                                     3 dawki            x          145 zł       =       435,00 zł 
koszt badania i szczepienia                      3 szczepienia   x             7 zł       =          21,00 zł 

                                                                                      ----------------------------------------------- 
                                                                                             Łącznie                456,00 zł 

 

b) profilaktyka wad postawy ciała „Rosn ę zdrowo” 
 
Od 2008 roku w Gminie Dobrzeń Wielki realizowany jest Program przeciwdziałania 

wadom postawy ciała i otyłości, który na początku realizowany był pilotażowo w jednej  
z placówek oświatowych gminy, a mianowicie w Publicznej Szkole Podstawowej  
z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim, a obecnie realizowany jest we wszystkich 
placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie gminy, zarówno przedszkolnych jak  
i szkolnych.  

Opracowany program profilaktyki wad postawy ciała uwzględnia wszechstronną 
stymulację organizmu dziecka i zachęca całe rodziny do podejmowania aktywności ruchowej 
kształtującej prawidłową postawę ciała. Wady postawy i wady stóp w obecnych czasach 
uznane są za chorobę społeczną. Liczne nieprawidłowości w postawie ciała wpływają 
negatywnie na obciążanie stawów, szybsze ich zużycie i rozwój zmian zwyrodnieniowych,  
co w konsekwencji stopniowo doprowadza do nasilenia się dolegliwości bólowych  
i ograniczenia codziennej aktywności. Przyczyn takiego stanu upatruje się w zmniejszającej się 
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aktywności fizycznej dziecka i dominacji w jego życiu pozycji siedzących znacznie 
obciążających stawy.   

W ramach prowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 Programu, realizowanego we 
współpracy z dr Kariną Słonką, bezpłatnymi badaniami profilaktycznymi objęte zostały dzieci: 
5-, 7-, 10 i 13 letnie z roczników: 2008, 2006, 2003 oraz 2000. Badania wykonywane były  
w poszczególnych placówkach oświatowych gminy Dobrzeń Wielki za zgodą rodziców, na 
podstawie przedłożonych przez nich pisemnych deklaracji. Wyniki z badań przekazano 
rodzicom oraz nauczycielom realizujących ćwiczenia korekcyjne w placówkach, w celu 
lepszego zaplanowania działań korekcyjnych. 

Niestety, w stosunku do roku ubiegłego, wady postawy u dzieci wzrosły. Odnotowano 
coraz większą liczbę uczniów z deficytami integracji sensomotorycznej. Ponadto wzrastają  
u dzieci asymetrie łopatek, barków i garbów żebrowych. Ponadto wada otyłości też mocno 
wzrasta, szczególnie u dziewcząt w szkołach gimnazjalnych. 
Otyłość wśród dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek oświatowych gminy Dobrzeń 
Wielki w zestawieniu procentowym przedstawia się następująco: 

� Przedszkola      
− dziewczęta – 9% 
− chłopcy – 15% 

 
� Szkoły Podstawowe 
• Klasy II 

− dziewczęta – 14% 
− chłopcy – 19% 

• Klasy IV 
− dziewczęta – 14% 
− chłopcy – 1% 

� Publiczne Gimnazja 
− dziewczęta – 31% 
− chłopcy – 13%  

W trakcie roku szkolnego 2013/2014 zorganizowano trzy spotkania z koordynatorami 
Programu oraz nauczycielami klas I-III szkół podstawowych, które odbyły się w następujących 
terminach: 

� 03 lutego 2014 roku w Urzędzie Gminy  w Dobrzeniu Wielkim, 
� 19 marca 2014 roku w Zespole Szkół w Czarnowąsach, 
� 21 maja 2014 roku  w Instytucie Fizjoterapii – II Kampusie Politechniki Opolskiej. 
Prelekcje z koordynatorami poświęcone były omówieniu ćwiczeń oraz ustaleniu właściwego 

kierunku realizowanego w poszczególnych szkołach i przedszkolach Programu. Opracowano  
i udostępniono programy zajęć korekcyjnych dla nauczycieli przedszkoli oraz nauczycieli szkół 
podstawowych wraz z materiałami pomocniczymi. 

Realizacja Programu możliwa jest dzięki finansowemu wsparciu z budżetu gminy oraz 
dużemu zaangażowaniu nauczycieli koordynujących Program w jednostkach oświatowych 
funkcjonujących na terenie gminy Dobrzeń Wielki. 
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3. Ciekawe inicjatywy: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Kup 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
 
Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim 
Zorganizowanie przez uczniów ZS w Dobrzeniu Wielkim, we współpracy z RCKiK  
w Opolu, akcji poboru krwi przed Urzędem Gminy w Dobrzeniu Wielkim. W tym 
wspaniałym działaniu obok uczniów uczestniczyli również mieszkańcy Dobrzenia 
Wielkiego. Zebrano 22 jednostki, tj. 9 900 ml krwi. 
 

XI. Wypoczynek dla dzieci i młodzie ży 
3. Wypoczynek zimowy 

 
Akcja „Zima 2014” 

Dzięki współpracy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 
Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim akcja „Zima 2014”, odbywała się w siedmiu 
sołectwach gminy, w okresie od 17 do 28 lutego 2014 roku. Zajęcia prowadzone były od 
poniedziałku do piątku, w godz. od 9:00 do 14:00. Zorganizowany wypoczynek dzieci był 
całkowicie bezpłatny dla rodziców.  

W zajęciach rekreacyjnych i edukacyjno-kulturalnych, prowadzonych przez 
wykwalifikowaną kadrę, brało udział 156 dzieci w wieku 5 - 15 lat, które codziennie zapewnione 
miały drugie śniadanie, dzięki wsparciu akcji zimowej przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Dobrzeniu Wielkim.  
Podczas zorganizowanego wypoczynku realizowane były: 

• gry i zabawy świetlicowe,  
• zajęcia plastyczno-techniczne, np. malowanie obrazów,  
• zajęcia wokalne, 
• zajęcia sportowe i ruchowe na świeżym powietrzu, które odbywały się na kompleksie 

sportowym ORLIK w Dobrzeniu Wielkim oraz placach zabaw usytuowanych przy 
placówkach oświatowych działających na terenie gminy,  

• turnieje, np. kalambury i składanie puzzli, 
• zabawa urodzinowa z konkursami.  

Bardzo atrakcyjne okazały się także spotkania z ciekawymi ludźmi. Przy współpracy 
Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim, zorganizowano spotkanie z dzielnicowym, który 
przybliżył dzieciom zasady bezpieczeństwa na drogach. Innym razem zaproszono  
Komendanta Straży Leśnej z Nadleśnictwa w Kup.  

Cztery grupy uczestników akcji „Zima 2014” z gminy Dobrzeń Wielki wyjechały na 
wycieczkę,  na Górę Św. Anny, podczas której zjeżdżały i bawiły się wspaniale na torze 
saneczkowym. Dzieci miały również okazję zwiedzić i poznać historię bazyliki mniejszej                       
na Górze Św. Anny, opowiadaną przez Ojca Franciszkanina. Natomiast w Domu Pielgrzyma 
dzieci ugoszczono ciepłym posiłkiem. Późnym popołudniem, w bardzo dobrych nastrojach, 
dzieci powróciły do swoich domów. 

Troje uczniów z Zespołu Szkół w Chróścicach wyjechało natomiast na zimowisko  
do miejscowości Tleń, które zorganizowane zostało w dniach od 17 do 26 lutego 2014 roku 
przez Izbę Rolniczą w Opolu. Dzieci przebywały w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym 
„Patria”. Uczestnicy zimowiska podzieleni zostali na dwie grupy, z których pierwszą tworzyli 
uczniowie gimnazjum i VI klasy szkoły podstawowej, a drugą uczniowie pozostałych klas 
szkoły podstawowej.  
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W trakcie trwania zimowiska organizowano wycieczki i wyjazdy. Dzieci czterokrotnie              
korzystały z basenu i hali sportowej, w której odbywały się gry zespołowe: piłka siatkowa, piłka 
nożna, tenis stołowy, zbijak. Zajęcia sportowe uatrakcyjniło dwukrotne spotkanie  
z trenerem polskiej reprezentacji sumo i zapasów. Zorganizowano również spotkanie  
z trenerem piłki nożnej. Dzieci zwiedziły między innymi: Toruń, zamek w Kwidzynie, drukarnię 
księży Werbistów, miejsce kempingowe w Tleniu. Odkrywaniu talentów i wspaniałej zabawie 
służyły organizowane dyskoteki, organizacja show „Mam talent” oraz występy Karaoke. 
Uczestnicy zimowiska na długo zapamiętają wspaniałą atmosferę i kolegów,  
z którymi bardzo się zaprzyjaźnili oraz wychowawców, którzy organizowali im ciekawe zajęcia.     

Głównym celem podjętych akcji zimowych, było zorganizowanie opieki i zapewnienie 
efektywnego oraz czynnego spędzania wolnego czasu, przez dzieci i młodzież z terenu gminy 
Dobrzeń Wielki. 

4. Wypoczynek letni 
Akcja „Lato 2014” 

W Gminie Dobrzeń Wielki trwała akcja „LATO 2014”. Zajęcia dla 147 zapisanych dzieci 
w wieku od 5 do 15 lat, które nie miały możliwości wyjazdu na wypoczynek letni w tym roku, 
odbywały się w siedmiu sołectwach gminy w okresie od 07 lipca do 08 sierpnia br., od 
poniedziałku do piątku, w godzinach od 900 do 1400.   

Współorganizatorami akcji był: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, który podczas zajęć zapewnił dzieciom 
posiłek regeneracyjny w postaci drugiego śniadania. 

Podczas wypoczynku dzieci uczestniczyły w: 

� grach i zabawach świetlicowych, 
� zajęciach plastyczno-technicznych,  
� zajęciach tanecznych, 
� zajęciach audiowizualnych, 
� różnego rodzaju konkursach, 
� zajęciach sportowych oraz ruchowych na świeżym powietrzu, 
� zajęciach edukacyjnych. 

We wszystkich świetlicach przeprowadzono warsztaty biblioterapeutyczne mające na celu 
rozbudzenie zainteresowań książką, która rozwija wyobraźnię i twórcze myślenie. 

Przy współudziale Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w  Łosiowie 

zorganizowano już po raz drugi wyjazd dla dzieci do Brzegu na przygotowany przez  
I Pułk Saperów „Piknik na Florydzie”. Uczestnicy pikniku nawiązywali łączność, poznawali 
pojazdy wojskowe. Na terenie jednostki zaprezentowano również działania policji, odbył się też 
pokaz psów-ratowników, służby medyczne uczyły dzieci udzielania pierwszej pomocy  
a strażacy zaprezentowali wozy bojowe.   
Dzieci były też na basenie i w miasteczku indiańskim. 

W świetlicach zostały przeprowadzone pogadanki w ramach Kampanii Zdrowia 
„Bezpieczne wakacje” realizowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną woj. opolskiego. 
Przeprowadzono także zajęcia decoupage, w czasie których dzieci własnoręcznie wykonały dla 
siebie zakładki do książek. 

Podczas trwania akcji „LATO 2014” prowadzone były również audycje radiowe Radia 
Opole, na łamach którego dzieci i wychowawcy mieli możliwość wypowiedzenia się na różne 
tematy.  
Jak co roku do akcji włączyły się Ochotnicze Straże Pożarne z gminy Dobrzeń Wielki  
i Nadleśnictwo Kup. 
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Tabela 15. Wyjazdy dzieci na kolonie zorganizowane 

 
 

Wyszczególnienie 
 

 
Roczniki 

uczniów obj ętych  
działaniem 

 
Termin 

realizacji 
zadania 

 
Organizator 

zadania 

1 2 3 4 

 
Kolonia 

w Głuchołazach 
Gmina otrzymała z Kuratorium Oświaty 12 

miejsc dla dzieci z rodzin o niskich 
dochodach 

 
 

2001 – 2007 

 
 

09.07 – 22.07 

 
Stowarzyszenie 

Przyjaciół Harcerstwa  
w Opolu 

 

 
Obozy szkoleniowo-wypoczynkowe dla 

członków Młodzie żowych Dru żyn 
Pożarniczych 

w Turawie    (2 uczestników)  
        w Wietze (Niemcy)  (12 uczestników) 

 
       

1998 - 2000 

 
 

07.07 – 19.07 
02.08. – 09.08 

 
Oddział Wojewódzki 

Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej 
Polskiej w Opolu 

 
Dzięki licznie prowadzonym zajęciom podczas tegorocznych wakacji, dzieci i młodzież 

aktywnie spędziły czas pod czujną opieką opiekunów, ucząc się współpracy w grupie, 
szacunku i wzajemnej tolerancji, koleżeństwa, umiejętności rozwiązywania konfliktów, 
propagowania pozytywnych postaw społecznych oraz promowania bezpiecznych zabaw  
i zachowań.  
 
 

XII. Struktura zatrudnienia w jednostkach o światowych 
 
W dniu 31 marca 2014 roku odbył się konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół  
w Dobrzeniu Wielkim, do którego przystąpiło dwóch kandydatów. Komisja Konkursowa 
wyłoniła nowego dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim, którym została Pani dr  Dorota 
Gajda - Szczegielniak. 
 
W roku szkolnym 2013/2014 liczba pracowników w jednostkach oświatowych wynosiła ogółem 
398, co w przeliczeniu na pełne etaty daje 330,76. 
 
Tabela 16. Struktura zatrudnienia pracowników w jed nostkach o światowych 
 

 
Grupa zawodowa 

 
W osobach 

 
W etatach 

 
1 2 3 

 
Nauczyciele 

 

 
255 

 
224,93 

 
Administracja 

 

 
57 

 
29,83 

 
Obsługa 

 

 
86 

 
76,00 

 
Ogółem 

 

 
398 

 
330,76 
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 (dane wynikają z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30.09.2013r.) 
 
 
Tabela 17. Struktura zatrudnienia ze wzgl ędu na stopie ń awansu zawodowego 

nauczycieli w jednostkach o światowych 
 

 
Stopie ń awansu  

zawodowego 

 
W osobach 

 
% 
 

1 2 3 

 
Dyplomowany  

 

 
130 

 
50,98 

 
Mianowany  

 

 
63 

 
24,71 

 
Kontraktowy  

 

 
49 

 
19,22 

 
Stażysta  

 

 
11 

 
4,31 

 
Bez stopnia 

  

 
2 

 
0,78 

 
Ogółem 

 

 
255 

 
100 

 

XIII. Nagrody i odznaczenia nauczycieli 2013 rok 
  

1. Medal Srebrny za Długoletni ą Służbę 
Drop Ewa - dyrektor ZS w Czarnowąsach 

            Niedworok Beata – dyrektor PP w Dobrzeniu Wielkim 
 

2. Medal Komisji Edukacji Narodowej 
Pietruszka Zuzanna, nauczyciel ZS w Czarnowąsach 
Wajman Zbigniew, nauczyciel PSPzOS w Dobrzeniu Wielkim 
 

3. Nagroda Opolskiego Kuratora O światy 
Macioszek Kornelia – dyrektor PP w Brzeziu 
Słaby Paweł, nauczyciel ZS w Dobrzeniu Wielkim 
 

4. Nagroda Wójta Gminy Dobrze ń Wielki 2013r.                                              
            Katarzyna Radlak, dyrektor  PP Czarnowąsy 

Iwona Sachnik, dyrektor PP Chróścice            
            Iwona Dużyńska, nauczyciel PP Dobrzeń Wielki          
           Gabriela Matyszok, dyrektor  PSP z OS Dobrzeń Wielki            
            Izabela Paluch, nauczyciel PSP z OS Dobrzeń Wielki     
           Katarzyna Palt, nauczyciel PSP z OS  Dobrzeń Wielki                                                           
           Danuta Bieszaj,  dyrektor  ZS-P Kup     
           Renata Borosz, nauczyciel ZS Czarnowąsy 
           Alina Dorosiewicz, nauczyciel  ZS Czarnowąsy                  
           Adam Czubat, nauczyciel  ZS Dobrzeń Wielki 
           Liliana Kupisińska, nauczyciel  ZS Chróścice 
           Dorota Gajda-Szczegielniak, dyrektor ZS Dobrzeń Wielki             
           Małgorzata Świderska, zastępca dyrektora ZS Dobrzeń Wielki                  
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XIV. Finansowanie zada ń oświatowych za rok 2013. 
 

1. Wielkości subwencji oświatowej, środków budżetowych i dochodów stanowiące 
całkowity koszt realizowanych zadań oświatowych.  
 

Wykres 1. Udział poszczególnych środków finansowych wzgl ędem kosztów całkowitych 
 

 
 
 
 
 
Wykres 2. Procentowy udział środków finansowych w stosunku do kosztów całkowityc h 
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Subwencja oświatowa nie zaspakaja 100% potrzeb na zadania oświatowe tak więc środki 
budżetowe przeznaczone są na pokrycie pozostałych wydatków rzeczowych: 

� energię elektryczną, cieplną, gaz, wodę 
� materiały i wyposażenie, 
� usług remontowych itp. 

 
2. Wydatki  inwestycyjne w 2013r. 

 
PSPzOS 

DW  ZS  
 ZS 

Dobrzeń   ZS   PP   PP Dobrzeń  

 
PP 

 PP   Razem  

paragraf   Chróścice   Wielki  Czarnowąsy   Chróścice   Wielki  Czarnow.  Kup   placówki  

6050      41 808,00       25 253,00     

   218 208,00   65 681,00  31 036,00     43 973,00  536 875,00               0   5 000,00            0   
                   

razem 6050 
                  
218 208,00      

                  
65 681,00      

                
72 844,00 

                         
43 973,00      536 875,00                0     

 
30 253,00             0       967 834,00     

6060    26 998,50       22 220,00             0      14 998,62                0       7 785,90       10 309,86      

                   
                   

razem 6060    26 998,50       22 220,00                  0             14 998,62                 0       7 785,90       10 309,86      82 312,88     

Razem I  245 206,50       87 901,00    
                
72 844,00           58 971,62     536 875,00       7 785,90    

 
30 253,00   10 309,86    1 050 147,00    

 
3. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycie li 

 
Zgodnie z Art. art.70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela Organ 
Prowadzący ustala corocznie plan dofinansowania oraz formy doskonalenia zawodowego 
nauczycieli. Fundusz ten stanowi 1% planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycielskich,  
w 35% przeznaczony jest na organizację doradztwa metodycznego i w 65% na wydatki 
związane z uczestnictwem nauczycieli w różnorodnych formach kształcenia.  
W 2013r. zaplanowano do wydatkowania łącznie 103.942,11 zł, z czego szkoły i przedszkola 
wykorzystały pulę w wysokości 67.562.37 zł a 36.379,74 zł zostało przeznaczone  
na organizację doradztwa metodycznego nauczycieli.  
 

4. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 
 

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXXII/244/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.  
w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla 
nauczycieli w budżecie Gminy przeznacza się corocznie środki finansowe na pomoc zdrowotną 
dla nauczyciel korzystających z opieki zdrowotnej, które określone są w planach finansowych 
placówek oświatowych. Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano 20.546 zł ,  
a wydatkowano 13.611 zł. Wsparciem finansowym objęto 27 nauczycieli.  

5. Jednorazowy dodatek uzupełniaj ący 
 
Zgodnie z Art.30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U z 2006 r.  
Nr 97, poz. 674 z późn.zm.) organ prowadzący szkołę ma obowiązek przeprowadzenia analizy 
średniorocznych wynagrodzeń nauczycieli, i w przypadku nieosiągnięcia średnich 
wynagrodzeń nauczycielom w terminie do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego 
wypłacany jest jednorazowy dodatek uzupełniaj ący .  
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W 2013 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli, wg stopnia awansu zawodowego wynosiło: 
 
Tabela 18. Średnie wynagrodzenie nauczycieli w 2013r. 
 

 
Stopie ń awansu zawodowego 

 
           Średnie wynagrodzenie nauczyciela w 2013r. 

( zł ) 
 

od 1 stycznia do 31 sierpnia 
 

od 1 wrze śnia do 31 grudnia 
 

stażysta 
 

2.717,59 
 

2.717,59 
 

kontraktowy 
 

3.016,52 
 

3.016,52 
 

mianowany 
 

3.913,33 
 

3.913,33 
 

dyplomowany 
 

5.000,37 
 

5.000,37 
 
Po przeprowadzeniu w/w analizy, okazało się, że średnia wysokość wynagrodzeń została 
osiągnięta przez wszystkich nauczycieli. Nie było konieczności wypłacania jednorazowego 
dodatku uzupełniającego. 
 

6. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia p racowników młodocianych 
Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu 
przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. 
Dofinansowaniem objęci są uczniowie zamieszkali na terenie gminy Dobrzeń Wielki, wysokość 
uzależniona jest od okresu kształcenia i wynosi: 

� 4.587 zł za 2 lata nauki 
� 8.081 zł za 3 lata nauki 

W roku  2013 w/w dofinansowanie otrzymało 29 pracodawców , którzy wykształcili                      
w 12 różnych zawodach (fryzjer – 8, sprzedawca - 6, mechanik pojazdów samochodowych - 5, 
malarz tapeciarz – 4, murarz – 2,  elektryk - 2, lakiernik – 2, blacharz samochodowy – 2, 
monter instalacji i urządzeń sanitarnych - 2, dekarz - 1, stolarz – 1, piekarz – 1,)  
36 młodocianych pracowników  zamieszkałych na terenie gminy Dobrzeń Wielki. 
Łączna wartość wypłaconych środków dofinansowania za rok 2013 wyniosła 234.482,62 zł. 
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