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1. Wprowadzenie
1.1. Podstawa prawna realizacji Raportu
Opracowanie Raportu o stanie gminy (zwanego dalej Raportem) stanowi wprost realizację
art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 r.
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poz. 994 z późn. zm.) w brzmieniu: „wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy
raport o stanie gminy”.
Obowiązek ten nałożony został na samorządy rozpoczynające swą kadencję w 2018 r.
w związku z nowelizacją niektórych przepisów dotyczących samorządu terytorialnego1
zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych
organów publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 130). Tym samym Raport obejmuje okres
działania dwóch kadencji władz samorządowych: 2014 – 2018 oraz 2018 – 2023.
Niniejszy Raport za 2018 r. jest więc pierwszym raportem tego typu, sporządzonym dla
gminy Dobrodzień i ma charakter raportu zerowego. Zawiera elementy analityczne, a
także statystyczne. Może więc stanowić punkt odniesienia dla porównawczych analiz i
ocen w ramach kolejnego Raportu (za 2019 r.). Ponadto dotyczy on roku, w którym w
związku z wyborami samorządowymi zakończyła się kadencja organów samorządowych
2014 – 2018, a rozpoczęła się kadencja na lata 2018 - 2023. Dlatego też Raport w
większości odnosi się do działalności Burmistrza z poprzedniej kadencji, która trwała do
połowy listopada 2018 r.
1.2. Cel i zakres Raportu
Zgodnie z zapisami art. 28 aa ust 2 – 10 ustawy o samorządzie gminnym:
 pod
względem
celu:
Raport
obejmuje
podsumowanie
działalności
wójta/burmistrza/prezydenta miasta, jako organu władzy wykonawczej, w roku
poprzednim i stanowi podstawę głosowania nad udzieleniem mu wotum zaufania;
 pod względem przedmiotu analiz Raport odnosi się w szczególności do realizacji:
 polityk, programów, strategii;
 uchwał rady gminy;
 budżetu obywatelskiego;
przy czym rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące
Raportu (art. 28aa ust.3).
 pod względem proceduralnym Raport jest:
 rozpatrywany przez radę gminy podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała
rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium
wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta (Raport rozpatrywany jest w pierwszej
kolejności);

1

Jednocześnie wprowadzone zostały inne istotne zmiany dotyczące władz
samorządowych:
 wydłużenie kadencji wójta/burmistrza/prezydenta miasta do 5 lat;
 ograniczenie sprawowania urzędu wójta/burmistrza/prezydenta miasta do dwóch kadencji.
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 omawiany, jako przedmiot debaty z udziałem mieszkańców (którzy mogą zabrać
głos poparty zebraniem stosownej liczny podpisów), po której odbywa się
głosowanie nad udzieleniem wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta wotum
zaufania (tą uchwałę rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów
swojego ustawowego składu).
W przypadku nieudzielenia ww. wotum zaufania, w ciągu dwóch kolejnych lat rada gminy
może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania
wójta/burmistrza/prezydenta miasta.
Obraz stanu gminy oraz przegląd działań samorządu lokalnego w danym roku, a zwłaszcza
wójta/burmistrza/prezydenta miasta to dwa komplementarne elementy tworzące Raport
(Rys. 1).

Rys. 1 Schemat struktury Raportu o stanie gminy
Źródło: opracowanie własne
Odnosząc się do stanowiska wójta/burmistrza/prezydenta miasta zastosowanie mają
także art. 30 ust. 1 i 2 oraz art. 31 cyt. ustawy określające jego czynności i zadania, tj.:
 wykonywanie uchwały rady gminy i zadań gminy określonych przepisami prawa;
 przygotowywanie projektów uchwał rady gminy;
 opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju;
 określanie sposobu wykonywania uchwał;
 gospodarowanie mieniem komunalnym;
 wykonywanie budżetu;
 zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz.
Rada Miejska w Dobrodzieniu, zgodnie z zapisem art. 28aa ust. 3 ustawy o samorządzie
gminnym (dającym możliwość określenia w drodze uchwały Rady Gminy szczegółowych
wymogów dotyczących raportu), podjęła uchwałę Nr VI/43/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w
sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy. Zgodnie z zapisami
tej uchwały:
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„§2. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Dobrodzienia w roku
poprzednim i zawiera informacje dotyczące stanu realizacji polityk, programów i strategii
realizowanych przez Gminę Dobrodzień i jej jednostki organizacyjne, a także sposobu
wykonania uchwał podjętych przez Radę Miejska w Dobrodzieniu.
§3. Burmistrz Dobrodzienia w Raporcie zobowiązany jest uwzględnić również i inne
informacje w szczególności niezbędne do uzyskania dokładnego i rzetelnego obrazu
ogólnej sytuacji Gminy Dobrodzień, przedstawić dane o wszystkich ważnych aspektach
funkcjonowania gminy, a także uwzględnić trendy i kierunki jej rozwoju.
§4. Raport zawiera analizę działalności Gminy Dobrodzień w obszarach:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Ochrony środowiska naturalnego;
Oświaty i wychowania;
Kultury, sportu i rekreacji;
Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej;
Pomocy społecznej;
Budownictwa, zagospodarowania przestrzennego, inwestycji;
Funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych.

1.3. Metoda opracowania Raportu
Do opracowania Raportu o stanie gminy przyjęto następującą metodę pracy:
 opis stanu gminy według danych statystycznych na 2018 r. (lub na 31.12.2017 r. w
przypadku braku aktualniejszych danych) wraz z kontekstem trzech wcześniejszych lat;
 określenie przedmiotu analiz (materiały wejściowe):
 lokalne dokumenty strategiczne i programowe (tj. strategie, polityki, programy,
plany) oraz dokumenty planistyczne;
 uchwały rady gminy (jako akty woli organu stanowiącego i kontrolnego gminy)
i zarządzenia wójta/burmistrza/prezydenta miasta (jako akty normatywne
jednoosobowego organu wykonawczego), stanowiące aktywność regulacyjną
warunkującą zarządzanie gminą, w tym realizacji zadań własnych gminy,
określonych w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym;
 działania inwestycyjne: rozpoczęte lub zakończone w 2018 r.;
 budżet gminy w latach 2015-2018 oraz projekcja zgodnie z Wieloletnią Prognozą
Finansową.
 identyfikacja kryteriów przyjętych do analizy ww. materiałów wejściowych:
 wskaźniki monitorowania postępów w realizacji wybranych lokalnych dokumentów
strategicznych i programowych (w miarę dostępności danych), przyjmując
porównawczo rok uchwalenia dokumentu i rok sporządzenia Raportu (lub rok
poprzedni w przypadku braku danych);
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 inwestycje i inicjatywy stanowiące instrumenty wdrażania lokalnych dokumentów
strategicznych i programowych (takich jak: projekty, przedsięwzięcia, konkursy,
kampanie, itp.) oraz wymierny wyraz realizacji uchwał;
 rok sporządzenia lokalnych dokumentów strategicznych, programowych i
planistycznych oraz horyzonty czasowe ich obowiązywania, obejmujące rok
sporządzenia Raportu (z podziałem na dokumenty uchwalone w roku objętym
Raportem oraz wieloletnie, obowiązujące w roku objętym Raportem).
 budżet gminy w latach 2015 - 2018 oraz projekcja zgodnie z Wieloletnią Prognozą
Finansową.
 Wnioski z analizy wraz z podsumowaniem w zakresie zarządzania gminą i realizacji
zadań własnych gminy w 2018 r.
Zgodnie ze schematem (Rys. 2) metoda sporządzenia Raportu obejmuje zakres
przedmiotowy, kryteria identyfikujące stan gminy oraz kierunki podejmowanych
inicjatyw. Konfrontacja tych poziomów pozwala na sformułowanie wniosków. Sam Raport
stanowi punkt wyjścia do debaty na sesji rady gminy, a jego pozytywna ocena jest
podstawą uzyskania przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta wotum zaufania.

Rys. 2 Schemat metody i celu sporządzenia Raportu
Źródło: opracowanie własne
Podstawowym obszarem działania wójta/burmistrza/prezydenta miasta jest realizacja
zadań własnych gminy. Zgodnie z § 4. uchwały nr VI/43/2018 z dnia 25 marca 2019 r. w
sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy, w niniejszym
Raporcie analizie podlegają następujące obszary „działalności Gminy Dobrodzień:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Ochrona środowiska naturalnego;
Oświata i wychowanie;
Kultura, sport i rekreacja;
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa;
Pomoc społeczna;
Budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne, inwestycje;
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7) Funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych”.
1.4. Cele i zadania gminy
Ustawowym zadaniem gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej.
Obejmują one grupę zadań własnych, chociaż gmina ma prawo realizować też inne
zadania publiczne o charakterze lokalnym, nie zastrzeżone na rzecz innych podmiotów.
Samodzielność samorządu i lokalnej społeczności pozwala na formułowanie w granicach
prawa własnych celów. Wynika to z faktu, że gmina posiada osobowość prawną, a
zarazem wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
Działania gminy, wyrażone poprzez decyzje organu stanowiącego jak i wykonawczego,
można podzielić na kilka grup, które są wewnętrznie ze sobą powiązane:
 działania związane z bieżącym zarządzaniem majątkiem gminy oraz zasobami ludzkimi.
Regulują one kwestie organizacyjne związane z funkcjonowaniem poszczególnych
jednostek organizacyjnych gminy i mają charakter unormowań wewnętrznych;
 decyzje związane z realizacją zadań własnych gminy i nastawione na świadczenie
obligatoryjnych usług komunalnych na rzecz lokalnej społeczności;
 decyzje i działania związane z osiąganiem celów strategicznych, kreujących przyszłość
wspólnoty lokalnej – to głównie zadania inwestycyjne, mające na celu poprawę
konkurencyjności lokalnej gospodarki, a także wpływające na podnoszenie jakości
życia mieszkańców.
Na stan gminy wpływa wiele składowych, które zwykle identyfikuje diagnoza, stanowiąca
stały element takich dokumentów jak: strategia rozwoju, studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminny czy lokalny program rewitalizacji.
Generuje ona następujące kluczowe informacje związane ze stanem gminy, dotyczące:
 procesów demograficznych, potencjału ludzkiego i społecznego gminy;
 stanu lokalnej gospodarki;
 wymiaru przestrzenno-środowiskowego;
 potencjału lokalnych finansów publicznych.

2. Informacja o stanie gminy Dobrodzień
Poniżej przedstawiono syntetyczny stan gminy na 2018 r. wraz z odniesieniami
porównawczymi do trzech poprzednich lat. Tworzy to statystyczny obraz ukazujący
główne trendy w niej zachodzące. W celu lepszego zobrazowaniu stanu gminy, jako punkt
odniesienia, posłużyły dane porównawcze dla: powiatu oleskiego, województwa
opolskiego i Polski.
Wyróżnikiem gminy Dobrodzień jest jej miejsko-wiejski typ. W konsekwencji jej
charakterystyka jest wypadkową proporcji pomiędzy miastem a wsią. W województwie
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opolskim występują 32 gminy miejsko-wiejskie, przy czym w powiecie oleskim ten typ
reprezentowany jest przez 4 z 7 gmin. Gmina oprócz miasta obejmuje 16 sołectw:
Błachów, Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Główczyce, Gosławice, Klekotna, Kocury, Kolejka,
Ligota Dobrodzieńska, Makowczyce, Myślina, Pietraszów, Pludry, Rzędowice, Szemrowice,
Warłów. Zestawienie podstawowych danych o gminie przedstawia poniższa tabela (Tab.
1). Tabela - i następne - bazuje na danych z 2017 r., ponieważ aktualizacja statystyki rok
do roku następuje, zgodnie z metodologią GUS, w połowie czerwca roku następnego.
Tab. 1 Zestawienie podstawowych danych o gminie Dobrodzień na tle jednostek wyższego
rzędu (stan na 2017 r.)
Cecha

Gmina

Powierzchnia [km2]

162,8

Liczba ludności [osoby]

9983

Miasto
Wieś
19,5
143,3

Powiat
oleski

Województwo
opolskie

Polska

973,4

9412

312679

3749
6234

64848

990069

38433558

107

111
105

105

107

107

61

192
44

67

105

123

4,8

4,5

4,7

5,7

58,6

59,7

63,4

19,1
15,7

17,3

17,6

17,0

11362
-12,1%

71815
-9,7%

1091077
-9,3%

38659979
-0,6%

Prognoza demograficzna do 2025 r.

9541
-4,4%

62312
-3,9%

949287
-4,1%

38053930
-1,0%

Prognoza demograficzna do 2030 r.

9230
-7,5%

60439
-6,8%

918868
-7,2%

37619916
-2,1%

34,6
50,9

36,3

27,9

30,9

Współczynnik feminizacji

[liczba kobiet na 100 mężczyzn]

Gęstość zaludnienia [os./km2]
Udział korzystających ze środowiskowej
pomocy społecznej w liczbie ludności
ogółem [%]
Wskaźnik obciążenia demograficznego
[ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100
osób w wieku produkcyjnym]

Wskaźnik starości
[odsetek osób w wieku 65 lat i więcej]

55,8
17,0

Trend demograficzny
[liczba mieszkańców w 1997 roku/
zmiana % liczby mieszkańców
w okresie 1997-2017]
[liczba mieszkańców/
zmiana % do liczby mieszkańców z 2017 roku]
[liczba mieszkańców/
zmiana % do liczby mieszkańców z 2017 roku]

Odsetek lasów w powierzchni ogółem [%]

48,9

60,7
53,1

Źródło: www.stat.gov.pl
2.1. Kapitał ludzki i społeczny
Zasoby ludzkie stanowią podstawowy czynnik rozwoju. Mieszkańcy i ich działania są
zarówno siłą sprawczą jak i beneficjentem wszelkich zmian (pozytywnych i negatywnych).
Kapitał ludzki dotyczy ilościowej charakterystyki tego zasobu, włącznie z informacją na
temat struktur demograficznych. Natomiast kapitał społeczny identyfikuje potencjał
związany ze współdziałaniem, umiejętnością współpracy. Jest on podstawą tworzenia
nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego.
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2.1.1. Kapitał ludzki
Gmina Dobrodzień liczy 9973 mieszkańców, przy czym na miasto przypada 3747 osób.
Udział ludności miejskiej w gminie wynosi zatem 37,5% (Tab. 2). W ostatnich trzech latach
odnotowano nieznacznie spadkową tendencję liczby mieszkańców. Dotyczyła ona
proporcjonalnie zarówno miasta jak i obszaru wiejskiego. Wśród mieszkańców przeważają
liczebnie kobiety, co potwierdza współczynnik feminizacji na poziomie 106,7 (liczba kobiet
na 100 mężczyzn).
Tab. 2 Liczba ludności z podziałem na płeć w latach 2015-2018 w gminie Dobrodzień
Jednostka

ogółem
2015

2016

10003 10030
Dobrodzień
Dobrodzień 3 761 3 754
miasto
Dobrodzień 6 242 6 276
obszar wiejski

Mężczyźni

2017

2018

2015

2016

2017

Kobiety
2018

2015

2016

2017

2018

9 983

9973

4 840

4 857

4 827

4824

5 163

5 173

5 156

5149

3 749

3747

1 780

1 788

1 780

1785

1 981

1 966

1 969

1962

6 234

6226

3 060

3 069

3 047

3039

3 182

3 207

3 187

3187

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – www.stat.gov.pl (dane za 2018
r. dotyczą stanu na 30 czerwca)
Gmina Dobrodzień szczególnie w 2017 r. odnotowała ubytek migracyjny, zarówno
w zakresie migracji wewnętrznych jak i zewnętrznych. Skala ujemnego salda migracji
w ruchu zagranicznym jest zbliżona do migracji wewnętrznych, co stanowi specyfikę
gminy. Ostatecznie w 2017 roku saldo migracji wyniosło -3,9‰, podczas gdy rok
wcześniej było dodatnie i zamknęło się wartością 0,9‰. Znacznie gorszy bilans migracyjny
dotyczy miasta, przy czym w tym wypadku ujemne saldo generują migracje wewnętrzne,
podczas gdy na terenach wiejskich wyjazdy zagraniczne (Tab. 3).
Tab. 3 Saldo migracji wewnętrznych, zagranicznych oraz ich natężenie na 1000
mieszkańców w gminie Dobrodzień
Jednostka
Dobrodzień
Dobrodzień - miasto
Dobrodzień - obszar wiejski
X – brak danych

saldo migracji
wewnętrznych
2015
2016
2017

-8
-8
0

23
-1
24

-21
-19
-2

saldo migracji
zagranicznych
2015
2016
2017
x
x
x

-14
-3
-11

saldo migracji
na 1000 ludności
2015
2016
2017

-18
-1
-17

x
x
x

0,9
-1,1
2,1

-3,9
-5,4
-3,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – www.stat.gov.pl
Dynamika liczby ludności związana z elementami ruchu naturalnego (urodzenia, zgony)
była niewielka. Wyjątek stanowi 2017 r., kiedy to odnotowano znaczny wzrost liczby
urodzeń jak i zgonów. Ostatecznie w 2017 r. gmina odnotowała ubytek naturalny, przy
czym przewaga zgonów nad urodzeniami miała miejsce zarówno na wsi jak i w mieście.
Dodatnią wartość przyrostu naturalnego odnotowano na terenach wiejskich gminy
w 2015 i 2016 roku. Pozytywny bilans urodzeń i zgonów w mieście zanotowano wyłącznie
w 2015 roku (Tab. 4).
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Tab. 4 Elementy ruchu naturalnego w gminie Dobrodzień w latach 2015-2017
Jednostka
Dobrodzień
Dobrodzień – miasto
Dobrodzień - obszar wiejski

Urodzenia żywe
2015
2016
2017
Osób
77
76
93
28
25
31
49
51
62

Zgony ogółem
Przyrost naturalny
2015
2016
2017
2015 2016 2017
Osób
Osób
76
79
114
1
-3
-21
29
33
39
-1
-8
-8
47
46
75
2
5
-13

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – www.stat.gov.pl
Struktura wieku wykazuje postępując proces starzenia się ludności. O ile
udział mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym utrzymuje się na zbliżonym poziomie,
tak notowany jest wzrost udziału ludności w wieku poprodukcyjnym, który wyniósł
w 2017 roku 19,8%. W tym zakresie występuje znaczna różnica pomiędzy miastem i wsią,
gdyż ludność terenów miejskich wyróżnia znacznie młodsza struktura wieku (Tab. 5).
Tab. 5 Struktura wieku mieszkańców gminy Dobrodzień w latach 2015-2017
Jednostka
Dobrodzień
Dobrodzień – miasto
Dobrodzień - obszar wiejski

w wieku
przedprodukcyjnym
2015
2016
2017
[%]
16,1
15,8
16,0
15,4
15,3
15,5
16,5
16,0
16,3

w wieku
produkcyjnym
2015 2016 2017
[%]
64,6
64,6
64,2
62,9
62,7
62,2
65,6
65,7
65,3

w wieku
poprodukcyjnym
2015 2016
2017
[%]
19,3
19,7
19,8
21,7
22,0
22,3
17,9
18,3
18,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – www.stat.gov.pl
Struktura wieku mieszkańców gminy wykazuje o punkt procentowy mniejszy udział
seniorów względem powiatu oleskiego. Udział ludności w wieku produkcyjnym jest
nieznacznie większy w Dobrodzieniu. W stosunku do województwa opolskiego, struktura
wieku mieszkańców Dobrodzienia cechuje się korzystniejszymi właściwościami,
mniejszym udziałem osób w wieku poprodukcyjnym oraz większym udziałem osób
w wieku produkcyjnym (Tab. 6). Proporcje te są korzystniejsze dla rynku pracy, a także
pozytywnie mogą wpływać na poziom dochodów mieszkańców. Poziom zaawansowania
starzenia się społeczeństwa w Dobrodzieniu jest mniejszy niż średnia krajowa, przy czym
udział dzieci i młodzieży jest niższy o 2 p.p2.

Tab. 6 Struktura wieku mieszkańców gminy Dobrodzień na tle powiatu oleskiego,
województwa opolskiego i Polski w 2017 r.
Jednostka
Polska
Województwo opolskie
Powiat oleski
Dobrodzień

2

w wieku
przedprodukcyjnym
18,0
15,9
16,1
16,0

Udział ludności
w wieku
produkcyjnym
[%]

w wieku
poprodukcyjnym
61,2
62,6
63,0
64,2

20,8
21,4
20,8
19,8

p.p. – punkt procentowy.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – www.stat.gov.pl
Wartość przyrostu naturalnego w gminie Dobrodzień w 2017 r. wypada gorzej niż średnio
w Polsce, a także jest poniżej poziomu notowanego w powiecie oleskim i w województwie
opolskim. W latach 2015-2016 Dobrodzień z kolei wypadał korzystniej niż powiat,
województwo opolskie i Polska. W ostatnich trzech latach sytuacja w tym zakresie uległa
wyraźnemu pogorszeniu. Saldo migracji w Dobrodzień w 2017 r. również było najgorsze
porównując to z innymi jednostkami (Tab. 7).
Tab. 7 Przyrost naturalny oraz saldo migracji na 1000 mieszkańców w gminie Dobrodzień
na tle powiatu oleskiego, województwa opolskiego i Polski w latach 2015-2017
przyrost naturalny na 1000 ludności
2015
2016
2017

Jednostka
Polska
Województwo opolskie
Powiat oleski
Dobrodzień

-0,67
-2,18
-1,09
0,10

-0,15
-1,38
-1,63
-0,30

-0,02
-1,81
-1,80
-2,10

saldo migracji na 1000 osób
2016
2017
0,0
-1,4
-1,7
0,9

0,0
-1,2
-2,5
-3,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – www.stat.gov.pl
2.1.2. Kapitał społeczny
Kapitał społeczny jest wartością opartą na zaufaniu, współpracy i więzi społecznej.
Ułatwia wspólne działania i prowadzi do obniżenia kosztów funkcjonowania. Stymuluje
inicjatywy oddolne, których realizacja ma większe szanse powodzenia. Kapitał ten jest
swoistym dobrem publicznym. Przyrost kapitału społecznego wpływa korzystnie na
sprawność organizacyjną społeczeństwa.
Wskaźnikami identyfikującymi poziom kapitału społecznego jest liczba fundacji,
stowarzyszeń i organizacji społecznych (tzw. NGO) na 10 tys. mieszkańców oraz
frekwencja w wyborach różnego typu.
W gminie na 10 tys. mieszkańców zarejestrowanych jest 29 organizacji pozarządowych.
W latach 2015 - 2017 odnotowano regularny przyrost takich organizacji, pomimo to
wartość ta jest znacznie niższa od wyników jakie osiąga powiat oleski, województwo
opolskie i Polska. Liczba fundacji i stowarzyszeń na 10 tys. mieszkańców nieznacznie
wyższa jest na obszarze wiejskim gminy (Tab. 8).

Tab. 8 Liczba organizacji i stowarzyszeń na 10 tys. mieszkańców w gminie Dobrodzień na
tle powiatu oleskiego, województwa opolskiego i Polski w latach 2015-2017
Jednostka
Polska
Polska - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE
Polska – MIASTO
Polska – WIEŚ

fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne
na 10 tys. mieszkańców
2015
2016
2017
35
37
38
30
32
33
39
41
43
29
30
31
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Jednostka
Województwo opolskie
Województwo opolskie - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE
Województwo opolskie – MIASTO
Województwo opolskie – WIEŚ
Powiat oleski
Powiat oleski – MIASTO
Powiat oleski – WIEŚ
Dobrodzień
Dobrodzień – miasto
Dobrodzień - obszar wiejski

fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne
na 10 tys. mieszkańców
2015
2016
2017
33
35
37
31
33
34
36
38
40
31
32
33
35
36
38
31
33
36
37
38
39
25
27
29
21
24
27
27
29
30

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – www.stat.gov.pl
Wyrazem kapitału społecznego jest także zainteresowanie mieszkańców udziałem
w wyborach. Dla zobiektywizowania przedstawiono wyniki 4 różnych typów wyborów:
samorządowych, prezydenckich, do sejmu i senatu RP i parlamentu europejskiego.
Udział w wyborach mieszkańców gminy Dobrodzień kształtuje się na bardzo niskim
poziomie. Frekwencja w wszystkich typach wyborów była niższa niż w powiecie oleskim,
województwie opolskim i Polsce. Poziom 40% udziału społeczeństwa w wyborach
odnotowano jedynie w przypadku wyborów samorządowych. Świadczy to o małym
zainteresowaniu mieszkańców gminy sprawami publicznymi (Tab. 9).
Tab. 9 Frekwencja w różnego typu wyborach w gminie Dobrodzień, powiecie oleski, woj.
opolskim i Polsce
Jednostka
Polska
Województwo opolskie
Powiat oleski
Dobrodzień

Wybory do
samorządu
terytorialnego
[2018]
54,90
48,66
47,72
41,54

Wybory do
Parlamentu
Europejskiego
[2014]
23,82
17,93
15,08
12,54

Wybory
Prezydenta RP
[2015]
55,34
42,27
44,79
37,78

Wybory do
Parlamentu RP
[2015]
50,90
43,12
40,24
32,64

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej;
www.pkw.gov.pl.
2.2. Gospodarka
Według stanu na 31 grudnia 2018 r. w Dobrodzieniu funkcjonowało 777 podmiotów,
z czego na miasto przypadało 391 firm, tj. 50,3% (Tab. 10). Łącznie najwięcej podmiotów
zarejestrowanych jest przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których
było 591. Liczba spółek kapitałowych, mających swoją siedzibę w gminie, obejmowała 49
podmiotów, i była reprezentowana przez 1 spółkę akcyjną oraz 37 spółek z o.o.
W stosunku do stanu z 31.12.2017 r.:
 liczba podmiotów wzrosła o 21, przy czym jest to efekt rejestracji podmiotów przez
osoby fizyczne;
 równocześnie zmalała liczba spółek handlowych, zlikwidowano 2 spółki z o.o.
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Tab. 10 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane na terenie gminy Dobrodzień
Jednostka

w tym
Rok Ogółem Razem
Akcyjn z o.o.
handlowe
e

Spółki Spółdziel- Osoby fizyczne
cywilnie
prowadzące
ne
działalność
gosp.
756
49
1
39
52
2
570
2017
Dobrodzień
2018
777
49
1
37
53
2
591
379
37
1
29
38
2
260
2017
Dobrodzień – miasto
2018
391
36
1
26
38
2
270
Dobrodzień - obszar 2017
377
12
0
10
14
0
312
386
13
0
11
15
0
321
wiejski
2018
Liczba podmiotów nie obejmuje osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – baza REGON stan na 31 grudnia
Stopień przedsiębiorczości w gminie wyraża liczba podmiotów gospodarczych
zarejestrowanych na 10 tys. mieszkańców. Średnia wartość tej miary w gminie regularnie
spada i wyniosła w 2017 r. 757 firmy na 10 tys. mieszkańców.
Znamiennym jest fakt, że poziom nasycania podmiotami gospodarczymi wyższy jest w
mieście, gdzie liczba zarejestrowanych podmiotów przekracza 1000 na 10 tys.
mieszkańców. Analogiczna wartość dla obszaru wiejskiego gminy nieznacznie przekracza
poziom 600 firm na 10 tys. mieszkańców.
Liczba podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszańców zarejestrowanych w
Dobrodzieniu jest na poziomie niższym niż w powiecie oleskim, w województwie opolskim
i Polsce. W konsekwencji można stwierdzić, że poziom aktywności gospodarczej w gminie
odbiega in minus od referencyjnych poziomów, a także ustępuje wartością średnim dla
obszarów miast jak i wsi (Tab. 11).
Tab. 11 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w bazie REGON na 10 tys.
mieszkańców w gminie Dobrodzień, w powiecie oleskim, województwie opolskim i Polsce
Jednostki
Polska

podmioty wpisane do rejestru
REGON na 10 tys. ludności
2015
2016
2017
1 089

1 103

1 121

924

929

945

1 318

1 334

1 355

740

752

769

1 008

1 010

1 016

Województwo opolskie - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE

912

911

918

Powiat oleski

846

847

852

1 185

1 176

1 173

Powiat oleski – WIEŚ

654

662

672

Dobrodzień

764

758

757

1 034

1 039

1 011

Polska - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE
Polska – MIASTO
Polska – WIEŚ
Województwo opolskie

Powiat oleski – MIASTO

Dobrodzień - miasto
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podmioty wpisane do rejestru
REGON na 10 tys. ludności
2015
2016
2017

Jednostki
Dobrodzień - obszar wiejski

601

590

605

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – www.stat.gov.pl
Sytuacja na rynku pracy w gminie, jak i w skali powiatu oraz województwa, regularnie
ulega poprawie. Na koniec 2018 r. w Dobrodzieniu zarejestrowanych było 126
bezrobotnych, podczas gdy dwa lata wcześniej grupa ta obejmowała 225 osób.
Aktualnie zjawisko bezrobocia w Polsce z racji dynamiki rozwoju, a przede wszystkim
malejących zasobów siły roboczej, ma coraz mniejsze znacznie. Interpretowane do tej
pory jako bariera rozwoju, może przekształcić się w oznakę niedoboru rąk do pracy.
Stosunek procentowy liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności w wieku
produkcyjnym wyraża wskaźnik bezrobocia rejestrowanego. Dobrze obrazuje on skalę
deficytu miejsc pracy. W Dobrodzieniu w 2018 r. wynosił on 2,3 i był na poziomie niższym
niż w powiecie oleskim oraz województwie opolskim (Tab. 12).
Tab. 12 Liczba bezrobotnych i wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w gminie Dobrodzień
w latach 2016-2018
Jednostki

Wskaźnik bezrobocia
rejestrowanego

Liczba bezrobotnych
2016

2017

2018

2015

2016

2017

Województwo opolskie

32419

26066

22663

5,7

5,2

4,2

Powiat oleski

1 587

1 188

1 027

4,3

3,8

2,9

225

149

126

3,5

3,5

2,3

Dobrodzień

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – www.stat.gov.pl

2.3. Wymiar przestrzenno-środowiskowy
Gmina Dobrodzień wykazuje bardzo niski poziom pokrycia planami zagospodarowania
przestrzennego. Obejmuje one zaledwie 1,5% powierzchni gminy i nie uległ zmianie od
trzech lat. Wynik ten znacząco odbiega od wartości dla województwa opolskiego, które
należy do jednostek o wyższym niż średnia krajowa zaawansowaniu procesów planowania
przestrzennego. Dobrodzień wypada gorzej niż powiat oleski, który cechuje również
bardzo niska dostępność planów zagospodarowania przestrzennego (Tab. 13).
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Tab. 13 Pokrycie powierzchni aktualnymi miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego w gminie Dobrodzień

Jednostka

udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem
2015
2016
2017
[%]

Polska

29,7

30,1

30,5

Województwo opolskie

39,9

40,5

41,3

Powiat oleski

5,5

5,5

6,0

Dobrodzień

1,5

1,5

1,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – www.stat.gov.pl
Wymiar inwestycyjny ujawnia skala budownictwa mieszkaniowego. Dynamika liczby
oddanych mieszkań, liczona jako średnia za okres trzech lat, wyniosła w Dobrodzieniu 1,4
mieszkania na 1000 mieszkańców. Jest to wynik gorszy niż uzyskuje województwo
opolskie czy powiat oleski, ale przede wszystkim znacznie poniżej średniej krajowej.
Aktywność w zakresie budownictwa mieszkaniowego nie różni się pomiędzy miastem
a obszarem wiejskim gminy Dobrodzień (Tab. 14).
Tab. 14 Przeciętna dynamika liczby oddanych mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie
Dobrodzień
Jednostka

Polska
Polska - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE
Polska – MIASTO
Polska – WIEŚ
Województwo opolskie
Województwo opolskie - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE
Województwo opolskie – MIASTO
Województwo opolskie – WIEŚ
Powiat oleski
Powiat oleski – MIASTO
Powiat oleski – WIEŚ
Dobrodzień
Dobrodzień - miasto
Dobrodzień - obszar wiejski

Średnia trzyletnia liczby mieszkań oddanych do
użytkowania na 1000 ludności
2015
2016
2017
3,8
3,1
3,9
3,6
1,8
1,5
1,7
1,9
1,7
1,7
1,7
1,6
1,2
1,8

3,9
3,2
4,1
3,6
1,8
1,5
1,7
1,9
1,6
1,6
1,6
1,6
2,0
1,4

4,2
3,3
4,6
3,8
1,8
1,5
1,8
1,9
1,7
1,6
1,8
1,4
1,4
1,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – www.stat.gov.pl
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Gmina Dobrodzień pod względem dostępu do instalacji sieciowych, wypada znacznie
gorzej aniżeli średnia dla powiatu oleskiego, województwa opolskiego i Polski. Na terenie
gminy w ogóle nie jest dostępny gaz sieciowy. W gminie blisko 89% posiada dostęp do
sieci wodociągowej. Poziom skanalizowania obejmuje 37% mieszkańców, przy czym
występuje bardzo duża różnica pomiędzy miastem i wsią, gdzie odpowiednio wskaźnik
dostępu dotyczy 78,7% oraz 12,2% mieszkańców. Należy zaznaczyć, że poziom
dostępności w ostatnich trzech latach nie ulegał znaczącym zmianom (Tab. 15).

Tab. 15 Odsetek mieszkańców korzystających z danego typu instalacji w gminie
Dobrodzień
JEDNOSTKA
Polska
Województwo opolskie
Powiat oleski
Dobrodzień
Dobrodzień – miasto
Dobrodzień – obszar wiejski

Wodociąg
2015 2016
2017
[%]
91,8
96,7
94,8
88,6
92,6
86,2

91,9
96,8
94,8
88,7
92,6
86,3

92,0
96,9
94,8
88,7
92,7
86,4

Kanalizacja
2015
2016 2017
%
69,7
71,7
46,8
37,1
78,6
12,1

70,2
72,4
46,8
37,1
78,6
12,2

70,5
72,9
46,8
37,2
78,7
12,2

2015
52,1
41,9
11,9
0,0
0,0
0,0

Gaz
2016
[%]
52,1
41,9
12,1
0,0
0,1
0,0

2017
52,1
42,1
12,4
0,0
0,0
0,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – www.stat.gov.pl
2.4. Stan lokalnych finansów publicznych
Wskaźnik dochodów podatkowych można uznać za miernik samodzielności finansowej
gminny. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wskaźnik
dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie (tzw. wskaźnik G) oblicza się
w oparciu o:
 podatki należne gminie (z tytułu podatku od nieruchomości; podatku rolnego; podatku
leśnego; podatku od środków transportowych, podatku od czynności
cywilnoprawnych; podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,
wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej);
 udział w podatkach wspólnych - podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT);
 udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), dzieląc
uzyskaną sumę przez liczbę mieszkańców gminy.
W 2018 r. wskaźnik ten wyniósł dla gminy Dobrodzień 1282,48 zł, podczas gdy średnia
w Polsce to kwota 1668,68 zł. Analogiczna wartość odnosząca się do 2019 r. jest
w Dobrodzieniu również niższa i wynosi 1433,34 zł, podczas gdy dla Polski jest to
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1790,33 zł3. W relacji do średniej krajowej wartość ta utrzymuje się na zbliżonym
poziomie, oscylującym w przedziale 77-80% wartości dla Polski.
Dochody własne należy interpretować jako pozytywną składową po stronie wpływów do
budżetu, gdyż wyrażają poziom autonomii finansowej jednostki. Gmina posiada niski
udział tego źródła dochodu, który nie osiąga nawet poziomu 40%, podczas gdy w Polsce
i województwie opolskim przekracza poziom 50%. Słabo wypada cały powiat oleski, który
uzyskuje wyniki na poziomie gminy Dobrodzień (Tab. 16).

3

https://www.gov.pl/web/finanse/wskazniki-dochodow-podatkowych-dla-poszczegolnych-gmin-

powiatow-i-wojewodztw
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Tab. 16 Udział dochodów własnych w dochodach ogółem gminy w latach 2015-2017 w
gminie Dobrodzień i jednostkach referencyjnych
Jednostka
Polska
Województwo opolskie
Powiat oleski
Dobrodzień

Lata
2016
51,6%
52,1%
39,7%
38,1%

2015
55,8%
56,3%
41,4%
41,4%

2017
50,8%
50,4%
39,0%
39,2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – www.stat.gov.pl
Poziom dochodów własnych gminy Dobrodzień w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniósł
w 2017 r. przeszło 1540 złotych. W latach 2015-2017 skala dochodów własnych w gminie
regularnie wzrastała. Wynik gminy Dobrodzień był wyższy niż w powiecie oleskim, ale
ustępował znacznie dochodom własnym per capita w województwie opolskim i Polsce.
Podobnie sytuacja wygląda w przypadku dochodów ogółem na 1 mieszkańca. W stosunku
do średniej krajowej są one o przeszło 1000 zł niższe. Różnica względem województwa
opolskiego jest znacznie mniejsza. Dobrodzień posiada dochody wyższe niż powiat oleski,
a także gminy miejsko-wiejskie z województwa opolskiego. W ostatnich latach następuje
regularna progresja dochodów ogółem na 1 mieszkańca (Tab. 17).
Tab. 17 Dochody ogółem oraz dochody własne na 1 mieszkańca w latach 2015-2018 w
gminie Dobrodzień i jednostkach referencyjnych
Jednostka

2015

Ogółem
2016
[zł]

2017

Dochody własne
2015
2016
2017
[zł]

Polska

4 114,66 4 585,73 4 937,72 2 297,44 2 368,24 2 508,67

Polska - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE

3 342,22 3 895,95 4 256,43 1 713,71 1 779,47 1 898,03

Województwo opolskie

3 378,31 3 826,44 4 156,13 1 900,42 1 993,09 2 093,67

Województwo opolskie - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE

2 989,21 3 430,36 3 704,33 1 647,13 1 706,47 1 782,64

Powiat oleski

3 117,23 3 410,93 3 683,28 1 291,98 1 354,86 1 437,14

Dobrodzień

3 111,50 3 610,79 3 925,19 1 288,09 1 376,34 1 540,48

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – www.stat.gov.pl

3. Realizacja strategii, polityk, programów, planów
3.1. Wykaz dokumentów lokalnych
Dokumenty lokalne (strategie, polityki, programy, plany) stanowią element systemu
zarządzania gminą, który ma zapewnić koordynację działań i zwiększyć efektywność
programowania rozwoju. Obejmuje on szereg inicjatyw w zakresie rozwoju
infrastrukturalnego i kształtowania jakości życia, realizując przy tym zasadę
zrównoważonego rozwoju, uwzględniającego równoważnie aspekty środowiskowe,
społeczne i gospodarcze.
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W 2018 r. w gminie Dobrodzień obowiązywało 13 lokalnych dokumentów strategicznych
i programowych, w tym:
 Strategie:
1) Strategia rozwoju gminy Dobrodzień na lata 2017-2025 – uchwała Nr
XXVII/222/2017;
2) Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Dobrodzień na lata
2016-2015 - uchwała Nr XI/ 106/2015.
 Polityki, programy, plany - uchwalone w 2018 r.:
1) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018
rok - uchwała Nr XXXI/256/2017 (w 2018 r. uchwalono Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok - uchwała Nr
III/12/2018);
2) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok - Uchwala Nr
XXXI/257/2017 (w 2018 r. uchwalony został Gminny Program Przeciwdziałania
Narkomanii na 2019 rok – uchwała Nr III/13/2018);
3) Program osłonowy z zakresu pomocy uczniom albo dzieciom w dostępie do posiłku
w szkole lub przedszkolu objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w
szkole i w domu” na lata 2019-2023 - uchwała Nr III/16/2018;
4) Program Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 - uchwała
Nr XXXI 255 2017 (w 2018 r. uchwalono Program Współpracy Gminy Dobrodzień z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 20194 - uchwała Nr II/4/2018);
5) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2019 roku – uchwała Nr VI/40/2019 (w
2018 r. uchwalono Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2018 roku uchwała Nr XXXIV/283/2018);
6) Gminny program opieki nad zabytkami gminy Dobrodzień na lata 2018-2021 uchwała Nr XXXVII/306/2018;
 Polityki, programy, plany uchwalone przed 2018 r. z wieloletnią perspektywą czasową:
1) Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Dobrodzień - załącznik do Uchwały Nr
XX/162/2016;
2) Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobrodzień
na lata 2017 - 2021 oraz zasady wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy - uchwała Nr XX/163/2016;
3) Program ochrony środowiska dla gminy Dobrodzień na lata 2017-2020 z
perspektywą na lata 2021-2024 - uchwała Nr XXX/247/2017;
4
W Raporcie analizą objęty został jednoroczny Program … na rok
2018, uchwalony w roku 2017, nieobjętym niniejszym Raportem.
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4) Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy
Dobrodzień - uchwała Nr III/25/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30
grudnia 2010 r.
5) Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrodzień - uchwała Nr XV/134/2016.
3.2. Analiza wybranych dokumentów lokalnych
Po dokonaniu przeglądu lokalnych dokumentów strategicznych i programowych dla
potrzeb Raportu, analizą objęto:
 strategię rozwoju gminy;
 strategię branżową dot. polityki społecznej i pomocy socjalnej;
 lokalny program rewitalizacji, jako dokument wielokierunkowy i przekrojowy,
nastawiony na interwencję i kompleksowe rozwiązania w najbardziej problemowych
obszarach gminy.
W miarę dostępu do aktualizowanych danych, w raporcie odniesiono się także do innych
programów lub planów, obowiązujących w gminie w 2018 r.
3.2.1. Strategia Rozwoju Gminy Dobrodzień na lata 2017 - 2025
Misja zawarta w Strategii Rozwoju Gminy Dobrodzień na lata 2017 - 2025 podkreśla
najistotniejsze cele rozwojowe gminy, stwierdzając, że: „Gmina Dobrodzień kultywuje
tradycje „miasta stolarzy”, która może zaoferować pracę mieszkańcom i podnieść
potencjał ekonomiczny w dobrze rozwiniętej przestrzeni infrastruktury technicznej i
rekreacyjnej”. Dokument ten wyznacza: 4 priorytety i przypisane im cele strategiczne oraz
cele operacyjne (Tab. 18).
Tab. 18 Cele strategiczne wraz ze wskaźnikami ich monitorowania w Strategii Rozwoju
Gminy Dobrodzień na lata 2017-2025
Lp.

Cel strategiczny
I PRIORYTET

1.

1.1 Poprawa jakości usług
edukacyjnych, opiekuńczych i
zdrowotnych

2.

1.2 Rewitalizacja miasta i gminy

3.

1.3 Wspieranie mieszkańców i
instytucji pozarządowych do
realizacji oddolnych inicjatyw w
życiu gminy

4.

1.4 Wzrost roli transportu
publicznego

5.

1.5 Wzmacnianie więzi
społecznych, przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu

Cel operacyjny
Poprawa standardu życia mieszkańców
C.1.1.1. Poprawa jakości usług edukacyjnych, opiekuńczych i
zdrowotnych na terenie miasta i gminy.
C.1.1.2. Opracowanie i udostępnienie (w tym przez „nowe
media”) platformy informacyjnej dostępności usług
edukacyjnych, opiekuńczych i zdrowotnych na terenie gminy.
C.1.2.1. Rewitalizacja obiektów na terenie miasta i gminy
Dobrodzień.
C.1.2.2. Opracowanie rejestru obiektów na terenie gminy
wymagających rewitalizacji.
C.1.3.1. Wzrost liczby inicjatyw, projektów i realizacji zadań w
sferze użyteczności publicznej.
C.1.3.2. Opracowanie i udostępnienie (w tym przez „nowe
media”) platformy zgłaszania inicjatyw mieszkańców
C.1.4.1. Poprawa jakości usług komunikacyjnych transportu
publicznego.
C.1.4.2. Promocja transportu publicznego.
C.1.5.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
C.1.5.2. Promocja i kształtowanie społeczeństwa
obywatelskiego.
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Lp.

Cel strategiczny
II PRIORYTET

6.

2.1 Poprawa stanu środowiska

7.

2.2 Wdrożenie Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej

8.

2.3 Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury

9.

2.4 Rozwój społeczeństwa
informacyjnego

10.

III PRIORYTET
3.1 Poprawa jakości kształcenia
oraz usług świadczonych na rzecz
mieszkańców gminy.

11.

3.2 Rozwój usług kultury, sportu i
rekreacji oraz ich infrastruktury

12.

3.3 Podniesienie standardu
placówek oświatowych

13.

3.4 Aktywna promocja gmin

IV PRIORYTET
14.

4.1 Podjęcie działań wspierających
rozwój lokalnych przedsiębiorstw

15.

4.2 Rozwój sektora usług
rynkowych i rzemiosła

16.

4.3 Poszerzanie skali działalności
sektora usług, w tym usług dla
„sektora spędzania czasu
wolnego”

17.

4.4 Cyfryzacja zasobów gminy

Cel operacyjny
C.1.5.3. Wsparcie działań prowadzonych przez lokalne grupy
działania i inne organizacje.
Modernizacja infrastruktury
C.2.1.1. Budowa ścieżek rowerowych.
C.2.1.2. Ochrona obszarów przyrodniczo cennych.
C.2.2.1. Przeprowadzenie termomodernizacji i wymiany
kotłów na ekologiczne w obiektach gminnych zgodnie z
założonym harmonogramem.
C.2.2.2. Monitorowanie możliwości wsparcia inwestycji dla
mieszkańców (zmiana ogrzewania na ekologiczne w
budynkach indywidualnych).
C.2.3.1. Podłączenie do sieci kanalizacyjnej przewidzianych
obiektów.
C.2.3.2. Poprawa jakości dróg, budowa dróg i chodników.
C.2.3.3. Prowadzenie efektywnej gospodarki odpadami.
C.2.3.4. Prowadzenie działań przystosowujących gminę do
zmian klimatu
C.2.4.1. System świadczenia usług w gminie w ramach eurzędu.
C.2.4.2. Stworzenie systemu informacji o gminie, dostępnego
za pośrednictwem urządzeń mobilnych.
Rozwój kultury, oświaty, sportu i rekreacji
C.3.1.1. Wyniki nauczania powyżej średniej dla powiatu i
województwa
C.3.1.2. Wzrost oceny jakości usług publicznych
C.3.2.1. Wzrost liczby obiektów infrastruktury rekreacji i
turystyki.
C.3.2.2. Zwiększenie liczby imprez sportowo-rekreacyjnych.
C.3.3.1. Oferta zajęć pozalekcyjnych w ofercie placówek
oświatowych.
C.3.3.2. Poprawa jakości wyposażenia pracowni tematycznych
w placówkach oświatowych na terenie gminy.
C.3.4.1. Aktywna promocja gminy.
C.3.4.2. Współpraca z mediami: wyeksponowanie potencjału
gminy w mediach.
C.3.4.3. Przygotowanie i bieżąca aktualizacja materiałów
promocyjnych w postaci folderów, map, plakatów
zawierających informacje o walorach gminy
Tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego gminy
C.4.1.1. Stworzenie zachęt dla przedsiębiorców i inwestorów
tworzących nowe miejsca pracy.
C.4.1.2. Wzrost liczby podmiotów osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą.
C.4.2.1. Wzrost liczby podmiotów w branży usług i rzemiosła
regionalnego.
C.4.2.2. Stworzenie platformy informacyjnej dla usług i
rzemiosła z terenu gminy.
C.4.3.1. Nowe propozycje oferowane w zasobach gminy na
cele usług spędzania czasu wolnego.
C.4.3.2. Nowe, publicznie dostępne małe przestrzenie
rekreacyjne o znaczeniu lokalnym.
C.4.3.3. Promocja inicjatyw lokalnych przez samorząd podczas
przeprowadzanych wydarzeń na terenie gminy
C.4.4.1. Cyfryzacja zasobów gminy.
C.4.4.2. Scalenie i ujednolicenie planów zagospodarowania
przestrzennego,
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Lp.

Cel strategiczny

Cel operacyjny
C.4.4.3. Świadczenie usług publicznych poprzez współczesne
platformy udostępniania i wymiany informacji (e-urząd).

Źródło: opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju Gminy Dobrodzień na lata
2017 - 2025
Dokument ten został uchwalony w 2017 r. i zakłada, że „ocena postępów we wdrażaniu
strategii będzie dokonywana w cyklu dwuletnim i będzie oparta o zestaw bazowych
wskaźników”. Tak więc pierwsza taka ocena powinna być w 2019 r. Będzie ona wykonana
wg określonych wskaźników, przedstawionych w poniższej tabeli (Tab. 19).
Tab. 19 Zestawienie celów Strategii Rozwoju Gminy Dobrodzień (…) i wskaźników ich
monitorowania
Nazwa celu

I. Poprawa
standardu życia
mieszkańców

II. Rozwój kultury,
turystyki, oświaty,
sportu i rekreacji

III. Modernizacja i
rozbudowa
infrastruktury

IV. Tworzenie
warunków dla
rozwoju
gospodarczego
gminy

























Rodzaj wskaźnika
stopa bezrobocia,
dochód gminy na 1 mieszkańca,
średni poziom zarobków mieszkańców gminy,
stan powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych i podziemnych, hałasu
komunikacyjnego i promieniowania elektromagnetycznego na terenie gminy,
odsetek osób korzystających z pomocy społecznej,
liczba porad lekarskich i ambulatoryjnych w placówkach opieki zdrowotnej
współczynnik scholaryzacji brutto na poszczególnych poziomach edukacji,
ilość turystów odwiedzających gminę,
liczba miejsc noclegowych,
% budżetu gminy przeznaczonych na sport, rekreację, turystykę
liczba osób korzystających z obiektów sportowych na terenie gminy,
łączna długość tras turystycznych na terenie gmin
stopień zwodociągowania i skanalizowania gminy,
odsetek osób korzystających z sieci gazowej,
liczba gospodarstw domowych posiadających dostęp do internetu,
długość wyremontowanych, zmodernizowanych dróg w km i poniesione nakłady,
długość wybudowanych nowych dróg, chodników na terenie gminy wraz z
poniesionymi nakładami,
liczba publicznych punktów dostępu do Internetu
wartość wskaźnika przedsiębiorczości,
wielkość utworzonych nowych terenów inwestycyjnych,
% budżetu gminy przeznaczanego na inwestycje i remonty dróg,
liczba nowych podmiotów gospodarczych,
odsetek powierzchni gminy objęty miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego

Źródło: Strategia rozwoju Gminy Dobrodzień na lata 2017 - 2025

3.2.2. Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Dobrodzień na lata
2016 – 2025 oraz programy związane z pomocą społeczną
Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Dobrodzień na lata 2016 –
2025 uchwalona została w 2015 r. Cele przyjęte w dokumencie wpisywały się zatem w
cele poprzedniego lokalnego dokumentu strategicznego, tj.: Strategii Rozwoju Miasta i
Gminy Dobrodzień na lata 2011-2017.
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Za cel główny przyjęto: zapewnienie mieszkańcom Gminy Dobrodzień bezpieczeństwa
socjalnego oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, a dla pełnego
wdrożenia Strategii przyjęto następujące cele szczegółowe:
1) Poprawa bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców nie posiadających dochodów
własnych, lub posiadających dochody nie wystarczające na zaspokojenie
podstawowych potrzeb życiowych.
2) Przeciwdziałanie bezrobociu mieszkańców.
3) Zagwarantowanie dostępu do usług pielęgnacyjnych, opiekuńczych i wspomagających
osobom w wieku starszym, chorym i niepełnosprawnym.
4) Zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży wychowującej się w rodzinach
zaniedbujących obowiązki wychowawcze.
5) Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
6) Przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym alkoholizmowi i narkomanii.
7) Promowanie inicjatyw obywatelskich i aktywności społecznej w zakresie
rozwiązywania lokalnych problemów społecznych.
Realizacja celu głównego ma być mierzona w ostatnim okresie sprawozdawczym, czyli w
2025 r. poprzez następujące wskaźniki:
 nr 1: do 2025 r. zmniejszy się (w stosunku do 2015 r.) o 10 % rzeczywista liczba osób
objętych wsparciem finansowym w ramach świadczeń pomocy społecznej. Wskaźnik
ten ma odzwierciedlać ilość i jakość działań interwencyjnych w zakresie wdrażania
strategii.
 nr 2: do 2025 r. co najmniej 10% z grupy osób korzystających ze wsparcia w 2015 r.
rozpocznie samodzielne funkcjonowanie poza systemem pomocy społecznej, na
skutek kompleksowo udzielonego wsparcia. Wskaźnik ma odzwierciedlać jakości i
skuteczności działań strategicznych, wskazujących poprawę warunków życia
mieszkańców.
 nr 3: do 2025 r. wzrośnie o 30% liczba osób korzystających z poradnictwa, pracy
socjalnej i wsparcia pozafinansowego mającego na celu umożliwienie osobom i
rodzinom pokonywania trudności życiowych. Wskaźnik ten ma odzwierciedlać jakość
pracy socjalnej i profilaktyki społecznej prowadzonej na rzecz osób i rodzin, w których
pojawiają się problemy.
Dla wyznaczonych celów strategicznych przyjęto następujące wskaźniki ich realizacji (Tab.
20). Monitoring ten będzie realizowany corocznie w formie raportu oceniającego „stopień
realizacji poszczególnych celów strategicznych, stanowiący załącznik do sprawozdania z
działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu”.
Tab. 20 Wskaźniki realizacji celów strategicznych wyznaczonych
Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Dobrodzień (…)
1.

LP.

CEL SZCZEGÓŁOWY
Poprawa bezpieczeństwa

w

Strategii

WSKAŹNIK
1) liczba osób, którym przyznano świadczenia w roku kalendarzowym,
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LP.

CEL SZCZEGÓŁOWY
socjalnego mieszkańców
gminy nie posiadających
dochodów własnych lub
posiadających dochody nie
wystarczające na
zaspokojenie
podstawowych potrzeb
życiowych

WSKAŹNIK
2) liczba świadczeń przyznanych w roku kalendarzowym.
3) wysokość środków przeznaczonych na świadczenia w kolejnych latach
budżetowych.
4) liczba projektów i programów osłonowych oraz liczba osób objętych
programami.

2.

Przeciwdziałanie bezrobociu
mieszkańców gminy

1) liczba rzeczywista osób podejmujących zatrudnienie, bez
względu na formę prawną i wymiar czasowy (np. umowa o dzieło),
2) liczba nowych miejsc pracy,
3) liczba osób skierowanych do pracy w ramach prac społecznie
użytecznych lub innych form zatrudnienia wspieranego

3.

Zagwarantowanie dostępu
do usług pielęgnacyjnych,
opiekuńczych i
wspomagających osobom w
wieku starszym, chorym i
niepełnosprawnym

1) liczba osób objętych pomocą usługową,
2) liczba osób zatrudnionych jako opiekunki w przeliczeniu na pełne etaty
lub godziny usługowe.
3) liczba osób skierowanych do domów pomocy społecznej

4.

Zapewnienie wsparcia
dzieciom i młodzieży
wychowującej się w
rodzinach zaniedbujących
obowiązki wychowawcze

5.

Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie

6.

Przeciwdziałanie
uzależnieniom, w tym
alkoholizmowi i narkomanii

Promowanie inicjatyw
obywatelskich i aktywności
społecznej w zakresie
rozwiązywania lokalnych
problemów społecznych

1) liczba rodzin objętych kompleksowym wsparciem,
2) liczba osób korzystających z poradnictwa specjalist. w tym rodzinnego,
3) liczba dzieci skierowanych do zastępczych form opieki,
4) liczba zatrudnionych asystentów rodziny,
5) wysokość środków finansowych przeznaczonych na
współfinansowanie pobytu dzieci w systemie pieczy zastępczej
6) liczba dzieci, którym umożliwiono powrót z pieczy zastępczej do rodzin
biologicznych
1) liczba prowadzonych Niebieskich Kart
2) liczba osób dotkniętych przemocą kierowanych do Ośrodków Wsparcia,
3) liczba inicjatyw informacyjnoedukacyjnych
na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej,
4) liczba wniosków o ściganie sprawców Przemocy
1) liczba osób objętych działaniami GKRPA,
2) liczba projektów i programów przeciwdziałania uzależnieniom,
3) liczba osób objętych programami i projektami na rzecz
przeciwdziałania uzależnieniom,
4) liczba osób skierowanych do Zakładów Leczenia Uzależnień,
5) liczba wydanych zakazów sprzedaży alkoholu,
6) liczba inicjatyw społecznych w zakresie przeciwdziałania
alkoholizmowi i narkomanii
1) liczba inicjatyw obywatelskich w zakresie rozwiązywania problemów
społecznych,
2) liczba podmiotów podejmujących współpracę w zakresie integracji
społecznej rozwiązywania problemów społecznych,
3) liczba wydanych broszur, folderów oraz kampanii informacyjnych

Źródło: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych (…), s. 47-48.
Z dokumentu pt. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dobrodzieniu za rok 2018 (składanego Radzie Miejskiej) wynikają
następujące informacje:
 Ogólny koszt świadczeń pomocy społecznej: 1 196 405,34 zł, w tym:
 Środki z budżetu państwa: 607 671,34 zł;
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 Środki własne gminy: 588 734,00 zł;
Wykonanie planu rocznego ogółem: 97,92%
Liczba rodzin objętych pomocą: 303 rodziny (liczba osób: 727);
Trzy główne przyczyny ubiegania się o pomoc:
 ubóstwo: 104 rodziny (liczba osób: 227),
 niepełnosprawność: 98 rodzin (liczba osób: 184),
 długotrwała lub ciężka choroba: 85 rodzin (117 osób);
Liczba wywiadów środowiskowych, przeprowadzonych przez pracowników socjalnych:
ok. 730 wywiadów, w tym ok. 30 dla instytucji zewnętrznych;
Zasiłek celowy - liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 115 osób;
Zasiłek okresowy – liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 64 osoby, w
tym 32 osoby z powodu bezrobocia;
Zasiłek okresowy – liczba świadczeń: 287, w tym 137 z powodu bezrobocia;
Zasiłek stały - liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 54 osoby;
Zasiłek stały - liczba świadczeń: 515
Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych: 35 osób chorych lub
niezdolnych do samoobsługi;
Liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej: 14 osób;
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej: ponad 3
tys. zł;
Liczba osób objęta programem Pomoc Państwa w zakresie dożywiania: 254 osób (w
tym: 92 osoby otrzymywały posiłki, a 202 osoby świadczenia pieniężne na zakup
żywności);
Liczba osób objętych pomocą w postaci pracy socjalnej: 116 rodzin (307 osób);
Liczba osób objętych aktywizacją zawodową osób bezrobotnych poprzez prace
społecznie użyteczne (zgodnie z porozumieniem Dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy): 5 osób (liczba osób jest zależna od możliwości finansowych PUP);
Liczba godzin prac społecznie użytecznych: 344 godziny;
Liczba osób objęta zleconymi specjalistycznymi usługami opiekuńczymi: 10 osób;
W zakresie przeciwdziałania przemocy:
 liczba zgłoszonych formularzy Niebieskiej Katy: 8 Kart;
 realizacja procedury Niebieskiej Karty: 13 rodzin;
 liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego: 4 posiedzenia;
W zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej: przyjęty jest Gminny
Program Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018;
Karta Dużej Rodziny (KDR) i Opolska Karta Rodziny i Seniora (OKRS):
 liczba wniosków o wydanie KDR i OKRS: 31 oraz 41;
 liczba wydanych KDR: 176, w tym 58 w formie elektronicznej;
Liczba osób objęta Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa: 302 osoby;
Liczba świadczeń 500+: 1016 dzieci;
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 Liczba świadczeń 300+: 1000 dzieci;
 Liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 680 (38 wierzycielek);
 Zasoby kadrowe MOPS: 14 pracowników.
Strategia zakłada także, że „wdrażana będzie poprzez realizację gminnych programów i
projektów oraz konkretnych zadań realizowanych przez podmioty i instytucje
współdziałające na poziomie gminy z administracją samorządową”, przede wszystkim
poprzez takie jak:
 Gminny program wspierania rodziny;
 Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie;
 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 Gminny program przeciwdziałania narkomanii;
 Programy i projekty związane z przeciwdziałaniem bezrobociu i aktywizacją zawodową
mieszkańców;
 Programy osłonowe adresowanych do różnych kategorii społecznych w zależności od
rozpoznanych potrzeb, w tym programy współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej.
W kontekście tego zapisu stwierdza się, że w 2018 r. w gminie Dobrodzień:
 obowiązywały następujące programy związane z polityką społeczną:
 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018
rok;
 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok;
 Program osłonowy z zakresu pomocy uczniom albo dzieciom w dostępie do posiłku
w szkole lub przedszkolu objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
 funkcjonowały następujące organy (jedno lub wieloosobowe) ds. pomocy społecznej:
 Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w
Gminie Dobrodzień;
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (powołana na mocy
zarządzenia);
 Pełnomocnik ds. profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii.
Co roku składane są sprawozdania w zakresie realizacji pomocy społecznej. Wybrane
informacje w tym zakresie przedstawia poniższa tabela (Tab. 21).
Tab. 21 Wybrane informacje nt. realizacji zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
Lp.

Wskaźnik

Wartość

Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych
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Lp.
1.
2.
3.
4.

Wskaźnik
liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (łącznie wg zawartości
alkoholu) poza miejscem sprzedaży: 120, w miejscu sprzedaży: 120
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne)
Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem
sprzedaży

Wartość
240
19
12
15

5.

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży

9

6.

Liczba decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż (likwidacja punktów
sprzedaży)

3

7.

Liczba osób uzależnionych od alkoholu

14

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.

Liczba osób skierowanych przez Komisję rozwiązywania problemów
alkoholowych objętych wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia
przymusowego leczenia
Liczba osób przeszkolonych w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych
liczba punktów konsultacyjno-informacyjnych dla osób z problemem
alkoholowym
Liczba rodzin korzystających z pomocy materialnej MOPS z powodu
uzależnienia lub nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego członka
rodziny
Liczba zatrzymań osób nietrzeźwych w celu wytrzeźwienia w
pomieszczeniach policyjnych
Liczba uczniów i nauczycieli uczestniczących w programach z obszaru
profilaktyki uniwersalnej
Liczba uczestników działań o charakterze nieustrukturyzowanych
programów profilaktycznych
Łączna kwota nakładów finansowych przeznaczonych w ramach gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na
działalność miejsc pomocy
Wysokość środków finansowych przeznaczonych w ramach gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na
dożywianie dzieci uczestniczących w pozostałych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych
Łączna wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie gminy
na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych
Wysokość środków finansowych faktycznie wykorzystanych na realizację
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom
pozarządowym na realizację zadań wynikających z gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania
narkomanii w 2018 roku
Wysokość środków finansowych faktycznie wykorzystanych na realizację
gminnego programu przeciwdziałania narkomanii
Wysokość wpływów z tzw. korkowego (opłat za zezwolenie na sprzedaż
napojów alkoholowych)
Liczba działań edukacyjnych adresowanych do dzieci i młodzieży nt.
zagrożeń wynikających z używania środków odurzających (…)

6
6
1
17
11
2 600 uczniów
72 nauczycieli
festyny - 4 tys.
uczestników,
imprezy sportowe:
4,6 tys. uczestników
6 tys. Zł

9 800 zł

1 50 000,00 zł
1 24 407,18 zł
11 200,00 zł

11 987,21 zł
166 036,32 zł
7
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Lp.

Wskaźnik

Wartość

23.

Liczba szkół, w których realizowane były programy profilaktyki uniwersalnej

5

24.

Liczba osób objętych programami profilaktyki uniwersalnej

1250

25.

Liczba umów zawartych z organizacjami, instytucjami, organizacjami
pozarządowymi i osobami fizycznymi (realizującymi zadania z rozdz. 85153)

2

Źródło: na podstawie ww. dwóch Sprawozdań

Ponadto, w ramach realizacji polityki społecznej podejmowane były takie inicjatyw jak:
 wspieranie kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem";
 upoważnienie pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowania w różnego typu sprawach
związanych z zakresem dziania Ośrodka (w tym: w sprawach do świadczeń
rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia "Dobry start",
w sprawach z zakresu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów).
3.2.3. Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Dobrodzień
Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Dobrodzień uchwalony został w 2017 r. Za cel
główny przyjmuje się: rozwój zdegradowanych obszarów miasta i poprawa jakości życia
społeczności lokalnej. Przyjęto też 4 następujące cele operacyjne:





Cel 1. Przeciwdziałanie degradacji miejskiej przestrzeni i jej zagospodarowania;
Cel 2. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszarów zdegradowanych;
Cel 3. Wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości;
Cel 4. Integracja i aktywizacja miejskiej społeczności.

Tab. 22 Wskaźniki monitorowania realizacji Programu Rewitalizacji dla Miasta Dobrodzień
LP

NR
CELU

PROJEKT

PLANOWANY
OKRES
REALIZACJI

WSKAŹNIK MONITOROWANIA
ZADANIA

2017-2023

liczba zorganizowanych szkoleń,
liczba
inicjatyw,
wydarzeń
kulturalnych

1.

4

Przeciwdziałanie
wykluczeniu
grup
społecznych
najbardziej
na
to
narażonych - osób starszych, ubogich i
niepełnosprawnych

2.

1,2

Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu –
przebudowa placu rynku

2017-2020

3.

2,4

Remont Dobrodzieńskiego Ośródka
Kultury
i
Sportu
wraz
z
zagospodarowaniem terenu

2017-2020

4.

1

Rewitalizacja kamienic w obrębie rynku

2020-2025

5.

4

Utworzenie Muzeum Regionalnego w
Dobrodzieniu

2017-2025

6.

2

Oświetlenie
Parku
Dobrodzieniu

2020-2025

7.

2

8.

3

Miejskiego

w

Zagospodarowanie
parku
jordanowskiego w Dobrodzieniu
Zagospodarowanie
targowiska
w
Dobrodzieniu

2017-2025
2017-2025

powierzchnia
zmodernizowanych
miejsc
aktywnego wypoczynku
liczba
zrewitalizowanych
obiektów
użyteczności
publicznej
liczba
zrewitalizowanych
kamienic
liczba
wyremontowanych
budynków
liczba utworzonych muzeów
liczba oświetlonych alei
liczba utworzonych punktów
świetlnych
liczba wybudowanych placów
zabaw
liczba
zagospodarowanych
targowisk

MIARA
[szt.]

[m2]
[szt.]
[szt.]
[szt.]
[km]
[szt.]
[szt.]
[szt.]
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LP

NR
CELU

9.

2

10.

1

11.

4

12.

1

PROJEKT
Utworzenie zajezdni dla autobusów przy
ul. Solnej w Dobrodzieniu
Remont i zagospodarowanie terenu
budynku gminnego – ul. Moniuszki 2
Remont krytej pływalni
w Dobrodzieniu
Remont
zabytkowego
ratusza
w
Dobrodzieniu

PLANOWANY
OKRES
REALIZACJI
2020-2025
2020-2025
2020-2025
2017-2025

WSKAŹNIK MONITOROWANIA
ZADANIA
liczba utworzonych zajezdni
autobusowych
Liczba
wyremontowanych
budynków
liczba
wyremontowanych
pływalni
liczba
wyremontowanych
obiektów

MIARA
[szt.]
[szt.]
[szt.]
[szt.]

Źródło: opracowanie własne na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji …
Zgodnie z zapisami Programu: „Weryfikacja efektywności wdrażania LPR – ewaluacja,
przeprowadzana będzie co trzy lata. Badanie ewaluacyjne będzie realizowane na
podstawie danych dostarczonych z systemu monitoringu. Wyniki badania stanowić będą
punkt wyjścia do opracowania raportu ewaluacyjnego zawierającego rekomendacje do
dalszych działań. (…) Za monitoring i ewaluację LPR odpowiedzialny będzie Burmistrz wraz
z Zespołem ds. Rewitalizacji”5. Pierwszy raport z ewaluacji powinien więc być opracowany
w 2020 r.
3.2.4. Programy i działania związane z ochroną środowiska
W zakresie środowiska i jego ochrony w gminie w 2018 r. obowiązywał lokalny dokument
branżowy pt.: Program ochrony środowiska dla gminy Dobrodzień na lata 2017-2020 z
perspektywą na lata 2021-2024 , uchwalony w 2017 r. oraz Program usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu miasta i gminy Dobrodzień. Odnotowano też opracowanie
dokumentu pt.: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrodzień, uchwalony w
2016r.
Aktywność władz gminy w zakresie ochrony środowiska wyrażała się także poprzez takie
inicjatywy i działania, jak:
 powołanie komisji oceniającej wnioski o udzielenie dotacji celowej ze środków
budżetu Gminy Dobrodzień na realizację inwestycji na rzecz poprawy jakości
powietrza - Zarządzenie NR S.0050.55.2017 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23
kwietnia 2018 r.);
 regulacje wspierające finansowo: inwestycje na rzecz poprawy jakości powietrza
(Uchwała Nr XXXIV.284.2018 Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2018 r.) i korzystanie
przez mieszkańców z sieci odprowadzającej ścieki (Uchwała Nr XXXVII.307.2018 Rady
Miejskiej z dnia 29 maja 2018 r. oraz Nr IV.23.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.).
W ramach realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i
gminy Dobrodzień w 2018 r.:
 Podjęto następujące działania:
 odebrano lub zdemontowano azbest u 12 osób,
 zdemontowano 17,89 Mg (ton)
5

Lokalny Program Rewitalizacji (…), s. 120
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 odebrano już zdemontowanego 7,24 Mg (ton).
 Wydatkowano środki w łącznej kwocie 13 570,20 zł, z czego :
 dofinansowanie z WFOŚiGW w Opolu (85 % całości wydatków): 11 534,67 zł;
 wkład gminy: 2 035,53 zł.
W ramach realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrodzień”
realizowane są cele strategiczne Gminy uwzględniające zapisy określone w pakiecie
klimatyczno-energetycznym oraz w Programie ochrony powietrza. Głównymi celami są:
- redukcja emisji gazów cieplarnianych,
- zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
- redukcja zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie
efektywności energetycznej,
- redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Praktyczna realizacja planu w 2018 roku polegała na tym, iż:
- został ogłoszony nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu
Gminy Dobrodzień na realizację inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza w kwocie
60.000 złotych. Dzięki dofinansowaniu zostało wymienionych 19 starych niskosprawnych
źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne.
- został zakupiony autobus niskoemisyjny za kwotę 774.900 zł.
- została przeprowadzona termomodernizacja szkoły podstawowej, której łączny koszt
wyniósł 1.087.847 zł.
3.2.5. Program Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
Program współpracy gminy Dobrodzień z organizacjami oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2018 uchwalony został w 2017 r. „Głównym celem
programu było budowanie partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, efektywne
wykorzystanie społecznej aktywności w zaspakajaniu zbiorowych potrzeb i podnoszeniu
poziomu życia mieszkańców gminy oraz wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji
ważnych celów społecznych”6.
Wg Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego za rok 2018, w gminie przeznaczono łącznie kwotę 274 000,00 zł na
następujące działania, w tym:
 Przeprowadzenie konkursów dla organizacji pozarządowych, na podstawie dwóch
zarządzeń Burmistrza Dobrodzienia (nr S.0050.11.2018 z dnia 25.01.2018 r. oraz nr
6

wg Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy (…)
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S.0050.80.2018 z dnia 05.07.2018 r.) – w odpowiedzi złożono 4 oferty, przez 2
organizacje, na łączną kwotę 257 000,00 zł:
 K.S. „START” Dobrodzień:
 Organizacja sportu i piłki nożnej na terenie miejskim (kwota 74 000,0 zł);
 Organizacja sportu w zakresie koszykówki na terenie miejskim (kwota 25 000,0 zł);
 Wspieranie klubów sportowych w imprezach i zawodach w zakresie koszykówki
(32 000,0zł)
 Caritas Diecezji Opolskiej: Promocja i ochrona zdrowia – kompleksowy zakres
usług; Promocja i profilaktyka zdrowia, świadczenia diagnostyczne, świadczenia
pielęgnacyjne, świadczenia lecznicze, świadczenia usprawniające, rehabilitacja
lecznicza (kwota 126 000,0 zł)
 udzielono dotacji na podstawie art. 19a z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) –
wpłynęło 6 ofert z 4 organizacji pozarządowych, na kwotę 17 000,00 zł, tj.:
 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka:
 pomoc Społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Realizacja działań na
rzecz dożywiania (kwota 1 000,00 zł),
 Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
Realizacja zadań z zakresu organizacji aktywnych form spędzania wolnego
czasu dla dzieci i młodzieży (1 000,00 zł),
 Pomoc Społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Realizacja działań na
rzecz dożywiania (kwota 1 257,00 zł),
 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice: Organizacja imprezy historycznoedukacyjnej z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – kultury
pożarnictwa na Górnym Śląsku. XV Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku –
Dni Szemrowic 2018 (kwota 8.000,00 zł),
 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim: Działalność na
rzecz lokalnych mniejszości narodowych i ochrony dziedzictwa kulturowego.
Podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych (kwota
4 500,00 zł).
 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło Dobrodzień: Działalność na
rzecz osób w wieku emerytalnym. Organizowanie życia kulturalnego emerytów,
rencistów i inwalidów; zorganizowanie integracyjnego spotkania opłatkowego
Bożonarodzeniowego (kwota 1 500,00 zł).
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3.3. Gospodarowanie mieniem komunalnym
Gospodarowanie mieniem komunalnym to jedno z zadań wójta/ burmistrza/prezydenta
miasta, zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Mienie komunalne jest szerszym pojęciem niż mienie gminy. Oznacza „własność i inne
prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych
gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw” (np. spółek komunalnych) - art. 43 cyt.
ustawy. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości stanowiące
własność gminy i inne prawa majątkowe (np. użytkowanie wieczyste).
Gmina zobowiązana jest co roku (do 31 marca) do przedstawiania informacji o stanie
mienia jednostki samorządu terytorialnego, co wynika z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 303 z późn. zm.).
3.3.1. Stan mienia gminy
Z dokumentu pt. Informacja o stanie mienia komunalnego miasta i gminy Dobrodzień na
31.12.2018 r. wynika, że całkowita wartość mienia wynosiła 200 412 999,98 zł, w tym:
 wartość gruntów: 50 809 059,41 zł; w tym wartości: 46 190 893,81 zł – w użytkowaniu
jednostek gminy, 4 618 165,60 zł – użytkowanie wieczyste osób fizycznych i prawnych;
 wartość budynków i lokali: 30 758 193,12 zł.;
 nieruchomości wchodzące w skład mienia komunalnego: w użytkowaniu własnym i
jednostek gminy – 455,4903 ha, a w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych
prawnych to obszar o łącznej powierzchni – 64,2273 ha;
Z porównania wartości mienia za 2017 r. i 2018 r. wynika, że wartość ta wzrosła o 5,8 %
(w 2017 r. wynosiła 189 247 023,88 zł).
Zestawienie porównawcze wartości mienia komunalnego między 2017 r. a 2018 r.
przedstawia poniższa tabela (Tab. 23).
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Tab. 23 Zestawienie wartości mienia komunalnego za 2017 i 2018 r.
STAN MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2018 r.

STAN MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2017 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Informacji o stanie mienia komunalnego (…) na
dzień 31.12.2017 oraz na dzień 31.12.2018 r.
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3.3.2. Mieszkaniowy zasób gminy
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy opiera się na dokumencie pt.
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobrodzień na lata
2017-2021 oraz zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy. Określa on także zasady wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Dokument ten został uchwalony w
2017 r., ale bazuje na danych z 2016 r.
Jak wynika z zapisów tego dokumentu: wielkość zasobu mieszkaniowego gminy na dzień
30.06.2016 r. wynosiła 361 lokali mieszkalnych, 29 lokali użytkowych, 13 lokali socjalnych.
Ich stan techniczny określono w większości jako dobry (tj. wymaga bieżących remontów)
lub średni (tj. wymaga bieżących remontów i modernizacji), a tylko w dwóch przypadkach
jako zły.
Prognoza wielkości mieszkaniowego zasobu gminy w 2018 r. zakładała: 52 budynki,
337 lokali mieszkalnych, a w tym 14 lokali socjalnych (Tab. 24) i likwidację złego stanu
technicznego (Tab. 25). Ze sprawozdania Urzędu Miejskiego za 2018 r. w tym zakresie
wynika jednak, że wartości te udało się przekroczyć i wynoszą one odpowiednio: 53
budynki, 354 lokale mieszkalne, w tym 20 lokali socjalnych.
Tab. 24 Prognoza wielkości mieszkaniowego zasobu gminy w latach 2017 – 2021

Źródło: Wieloletni Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobrodzień
Tab. 25 Prognoza stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy w latach 2017 –
2021

Źródło: Wieloletni Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobrodzień
W latach 2017 – 2021 planowa jest sprzedaż 129 lokali mieszkalnych będących w całości
własnością gminy (o łącznej powierzchni 3 816,28 m2). „Wyłączeniu ze sprzedaży
podlegają mieszkania w budynkach, które przeznaczone są do realizacji zadań
użyteczności publicznej, a w szczególności dla placówek opiekuńczo-wychowawczych,
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oświatowych, administracyjnych, kulturalnych, służby zdrowia oraz lokale socjalne i
pomieszczenia tymczasowe”.7
W zakresie stawek czynszu zakłada się, że „Burmistrz Dobrodzienia podwyższać będzie
czynsz nie częściej niż raz na 12 miesięcy. Przyjmuje się, iż każdego roku stawka bazowa
czynszu za lokale mieszkalne ulegać będzie podwyższeniu nie więcej niż o 5% stawki za
1m2 powierzchni, stawki obowiązującej w roku poprzedzającym” 8. Stawka czynszu może
być procentowo pomniejszana w zależności od braków w wyposażeniu (przyjmując za
standard wyposażenia: instalacja centralnego ogrzewania, elektryczna, wodnokanalizacyjna, łazienka, wc). W 2018 r. ma być to 3,53 zł / 1m2.
Podmiotem odpowiedzialnym za administrowanie, eksploatację, prowadzenie remontów
bieżących i kapitalnych oraz modernizację komunalnych zasobów mieszkaniowych jest
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu (zakład budżetowy
Gminy).
3.4. Kształtowanie ładu przestrzennego
Art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, określający obligatoryjny zakres Raportu, nie
wymienia wprost lokalnych dokumentów planistycznych. Niemniej jednak należy odnieść
się do tych dokumentów, gdyż prowadzenie i kształtowanie polityki przestrzennej oraz
kreowanie ładu przestrzennego stanowi istotny obszar działania gminy.
Z przeglądu informacji na ten temat wynika, iż w gminie w 2018 r.:
 obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Dobrodzień, uchwalone uchwałą Nr III/20/02 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z
dnia 12 grudnia 2002 r.; zmienione w 2017 r. uchwałą Nr XXIII/195/2017 Rady
Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 13 lutego 2017 r. Dokument ten (przed zmianami)
sporządzony został w 2002 r., czyli przed wejściem w życie obecnie obowiązującej
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; w
2018 r. podjęto kolejną uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Dobrodzień – Nr XXXVII/304/2018. Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 maja 2018
r.
 uchwalono:
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości
Dobrodzień - uchwała Nr XXXIV/282/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia
26 lutego 2018 r.;
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w
Dobrodzieniu przy ulicy Oleskiej i ulicy Rzędowickiej - Uchwała Nr XL/331/2018
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 r. – uchwała ta została
7

Wieloletni Program (…), s. 8

8

Jak wyżej, s. 9
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uchylona w §12 ust.1 pkt 4 w zakresie słów (cyt.) "np." oraz "itp.", §4 pkt 6 w
zakresie słów (cyt.) "inne" oraz "i elementów małej architektury".
Gmina nie posiada opracowanej analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy
w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych, która powinna być sporządzana
raz na kadencję, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Niemniej jednak brak takiego opracowania nie skutkuje formalnymi
konsekwencjami dla gminy.

4. Inwestycje i inicjatywy w zakresie realizacji zadań własnych gminy
Poza realizacją przedsięwzięć wynikających z obowiązujących lokalnych dokumentów
strategicznych i programowych, w 2018 r. podejmowane były inwestycje (tzw. zadania
twarde) i inicjatywy (tzw. zadania miękkie) z zakresu realizacji zadań własnych gminy.
Na podstawie analizy uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza oraz informacji
sprawozdawczych z Urzędu Miejskiego były to m.in. takie zadania jak:
 porządek i bezpieczeństwo, w tym:
 zadania z zakresu obrony cywilnej w 2018 r., przygotowanie systemu kierowania
bezpieczeństwem narodowym w gminie Dobrodzień, przeprowadzenie szkolenia
obronnego, aktualizacja i wprowadzenie do stosowania Planu Zarządzania
Kryzysowego Gminy Dobrodzień, przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia
obronnego, przygotowanie i przeprowadzenie treningu decyzyjnego z zakresu
obrony cywilnej;
 przeprowadzenie deratyzacji na terenie miasta i gminy Dobrodzień;
 wykonanie dokumentacji projektowej budowy remizy dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Pludrach za kwotę 28 888,55 zł (dokumentacja została wykonana z
udziałem środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Pludry w wysokości 26 000,00zł)
 inwestycje drogowe i transport zbiorowy:
 przebudowa ul. Edyty Stein i ul. Cmentarnej (w ramach tej inwestycji wybudowano
sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieć wodociągową, nowe oświetlenie
uliczne- ledowe, nową nawierzchnię dróg i chodników oraz rondo - wydatki
poniesione w 2018 r. to kwota 3 806 986,38; na realizację tej inwestycji pozyskano
dofinansowanie w wysokości 1 481 798,24 zł z Programu Rozwoju Gminnej i
Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019;
 wybudowanie ul. Mostowej w Rzędowicach: w ramach tej budowy wykonano
nawierzchnię asfaltową wraz z podbudową na długości 1.100 mb. (koszt
wszystkich robót to 462 854,01 zł);
 położenie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową Bzinicy Nowej na części ul.
Spółdzielczej (koszt robót to 238 702,60 zł);
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 wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Leśnej i Strażackiej w Bzinicy
Starej (koszt dokumentacji to 11 800,00 zł; wykonanie z udziałem środków
Funduszu Sołeckiego sołectwa Bzinica Stara w wysokości 8 500,00 zł);
dokumentacja przewiduje położenie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową;

wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Polnej w Ligocie
Dobrodzieńskiej (koszt dokumentacji to 6 800,00 zł); dokumentacja została
wykonana w całości ze środków Funduszu sołeckiego sołectwa Ligota
Dobrodzieńska;
 wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Ks. Gładysza, ul. Moniuszki i ul.
Chłopskiej wraz z niezbędną infrastrukturą obejmującą budowę kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej, ledowego oświetlenia ulicznego oraz
budowę nowej nawierzchni dróg i chodników (koszt dokumentacji to 101 652,12
zł.);
 inwestycje związane z oświetleniem drogowym:
 wykonanie nowego oświetlenia drogowego ul. Opolskiej i części ul. Leśnej w Turzy,
wydatkując na ten cel 101 616,57 zł (w ramach tej inwestycji wykonano 17
punktów świetlnych przy ul. Opolskiej oraz 2 punkty świetlne na ul. Leśnej);
 wykonanie oświetlenia ul. Leśnej w Makowczycach za kwotę 12 884,74 zł (w
ramach tego zadania wykonano 2 punkty świetlne);
 wykonanie oświetlenia ul. Lublinieckiej w Gosławicach za kwotę 63 068,35 zł;
inwestycja ta została zrealizowana z udziałem środków Funduszu Sołeckiego
sołectwa Gosławice w wysokości 15.954,84 zł. W ramach tej inwestycji wykonano
7 punktów świetlnych;
 wykonanie oświetlenia drogowego ul. Dobrodzieńskiej i ul. Górnej w Rzędowicach
za kwotę 25 000,00 zł; inwestycja ta została zrealizowana z udziałem środków z
Funduszu Sołeckiego sołectwa Rzędowice, w jej ramach wykonano 3 punkty
świetlne;
 wykonanie oświetlenia przy ul. Szkolnej w Szemrowicach za kwotę 8 000,01 zł;
inwestycja została zrealizowana ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa
Szemrowice, w ramach tej inwestycji wykonano jeden punkt świetlny;
 w wyniku przeprowadzonego przetargu została podpisana umowa na budowę
ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków- Dobrodzień przebiegająca wzdłuż drogi
wojewódzkiej 901 (inwestycja realizowana jest na zasadzie „zaprojektuj i
wybuduj”, zaplanowane wydatki na budowę ścieżki rowerowej w wysokości 812
000,00 zł w budżecie gminy na 2018 rok nie zostały wykorzystane ze względu na
to, iż inwestycja zaplanowana była na dwa lata budżetowe 2018 i 2019, natomiast
w 2018 roku prowadzone były prace projektowe; na budowę ścieżki rowerowej
podpisano umowę na pozyskanie dotacji z UE w planowanej wysokości 585 480,00
zł w ramach projektu pn.: Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze
Subregionu Północnego Województwa Opolskiego); termin zakończenia inwestycji
planowany jest do końca maja 2019 r.;
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 w ramach Subregionu Północnego Województwa Opolskiego gmina Dobrodzień w
2018 roku zakupiła drugi niskoemisyjny autobus, który wykorzystywany jest do
transportu publicznego prowadzonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Dobrodzieniu, wartość autobusu to 673 650,50,00 zł, autobus
został zakupiony z udziałem dotacji z UE w wysokości 481 233,19 zł, w ramach
projektu pn.: Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu
Północnego;

inwestycje i remonty w placówkach oświatowych:
 termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu
(wymiana pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej oraz ocieplenie
ściany budynku za 1 087 238,57, zł); na termomodernizację podpisano umowę
na pozyskanie dotacji z UE w planowanej wysokości 441 998,50 zł w ramach
działania pn.: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych;
 rozbudowa budynku szkoły podstawową w Pludrach, w związku z wejściem w
życie reformy oświatowej; dobudowanie dwóch pomieszczeń klasowych,
wykonanie instalacji co, elektrycznej i odgromowej (koszt wszystkich robót to
515.770,78 zł);
 adaptacja poddasza przedszkola w Pludrach, w związku z większą ilością
przedszkolaków - stworzenie dwóch dodatkowych sal, szatni i łazienki
(adaptacja poddasza pozwoliła zwiększyć ilość miejsc przedszkolnych o 20,
roboty związane z adaptacją to 62 310,01 zł);

inwestycje w infrastrukturę gminy służącą społeczności lokalnej:
 kontynuacja remontu budynku gminnego w Myślinie, w którym mieści się siedziba
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi, Rady Sołeckiej i Towarzystwa SpołecznoKulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim (na remont przeznaczono kwotę 81
350,00 zł, w tym 32 609,20 zł ze środków Funduszu Sołeckiego); w ramach tej
kwoty wykonano kotłownię oraz skrzydło boczne zaadoptowano na pomieszczenia
biblioteki;
 przystąpienie do odbudowy drewnianego budynku remizy w Makowczycach wraz
ze zmianą jej przeznaczenia na miejsce spotkań lokalnej społeczności, wydatkując
na ten cel 18 425,10 zł; w ramach tej kwoty przeprowadzono prace związane z
wykonaniem fundamentu (zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków
Funduszu Sołeckiego sołectwa Makowczyce);
 podpisanie umowy na dofinansowanie Rewitalizacji miasta Dobrodzienia, która
obejmuje przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury
oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu; planowana
wartość kosztorysowa inwestycji to 5 531 592,53 zł (dofinansowanie w wysokości
3 481 239,28 zł pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, inwestycja zaplanowana jest do
realizacji na lata 2019-2020), w 2018 r. na zadanie to wydano kwotę 6 396,00 zł z
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przeznaczeniem na aktualizację kosztorysów inwestorskich w celu ogłoszenia
przetargu na realizację zadania;
 wykonanie Studium Wykonalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych celem pozyskania dotacji – wysokość wydatkowania na opracowanie
to 24 600,00 zł (na realizację tego przedsięwzięcia złożono wniosek do
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego i pozyskano
dotację w wysokości 999 088,95 zł, wartość całej inwestycji zaplanowano na kwotę
1 175 398,70 zł.);
 ochrona zabytków: przyjęcie Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy
Dobrodzień ba lata 2018-2021 ;
 ochrona środowiska i inwestycje infrastrukturalne: wyposażenie miejscowości
Dąbrowica i Rędzina w miejską siec wodociągową (wybudowano 3,4 km sieci
wodociągowej oraz pompownię w Główczycach za kwotę 825 894,59 zł, na realizację
inwestycji złożono wniosek o pozyskanie dotacji z UE w wysokości 302 200,00 zł z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich);
 opieka nad zwierzętami: przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2018 roku –
uchwała Nr XXXIV/283/2018;
 współpraca: przyjęcie Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2019;
KULTURA
W strukturach Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu znajdują się: Dom Kultury,
Kino, Muzeum Regionalne, Kryta Pływalnia „Delfin”, Stadion Miejski, Stawy Habas. Ze
sprawozdania z działalności Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu za rok 2018
(DOKiS) wynikają następujące dane:





Liczba zorganizowanych imprez: 114;
Liczba sekcji działających przy DOKiS: 22, w tym 4 nowe sekcje powołane w 2018 r.;
Liczba zrealizowanych projektów: 7;
Liczba uzyskanych nagród: 2 (Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego dla
Muzeum Regionalnego – Wydarzenie Muzealne Roku oraz nagroda Starosty
Powiatu Oleskiego – JANUARY 2018 dla Dyrektora).
DOKiS w Dobrodzieniu finansuje swoją działalność między innymi z dotacji
organizatora, dotacji z funduszu antyalkoholowego, dotacji Starostwa
Powiatowego w Oleśnie, dotacji na inwestycje otrzymanych od organizatora oraz z
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W roku 2018 DOKiS w Dobrodzieniu otrzymało z budżetu gminy Dobrodzień
dotację organizatora w wysokości 1.625.000,00 zł, dotację celową na imprezy
kulturalne w wysokości 26.000,00 zł oraz dotacje na inwestycje w łącznej
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wysokości 772.094,20 zł. Ze środków tych współfinansowano działalność bieżącą
instytucji kultury oraz zadania inwestycyjne takie jak:
- zakup foteli i okurtynowania do sali kinowej domu kultury,
- finansowanie I i II etapu modernizacji sali widowiskowo-kinowej,
- zakup oraz montaż systemu nawadniania stadionu.
EDUKACJA
Baza edukacyjna Gminy Dobrodzień na początku roku szkolnego 2018/2019 obejmowała:
4 szkoły podstawowe liczące 48 oddziałów i 625 uczniów, 3 oddziały przedszkolne
w 3 szkołach podstawowych liczące 5 oddziałów oraz 86 dzieci, 2 przedszkola liczące
10 oddziałów i 179 dzieci oraz żłobek gminny liczący 12 dzieci. Oprócz ww. jednostek
publicznych na terenie gminy funkcjonują 2 przedszkola oraz 2 szkoły niepubliczne,
których działalność dofinansowana jest przez Gminę Dobrodzień w ramach dotacji
podmiotowych. Ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r.
wyniosła 11.023.054,00. Na działalność oraz obsługę publicznych szkół i przedszkoli w
roku 2018 wydatkowano kwotę 13.187.053,69 zł. Podział środków na początku roku
przedstawiał się następująco:
Tab. 25 a
Publiczna Szkoła
Podstawowa
w Dobrodzieniu
z
oddziałem
przedszkolnym i
oddz.
gimnazjalnymi

Publiczna Szkoła
Podstawowa
w
Szemrowicach z
oddziałami
przedszkolnymi

Publiczna Szkoła
Podstawowa
w Turzy
z
oddziałami
przedszkolnym

Zespół Szkolno –
Przedszkolny
w Pludrach

Przedszkole
Oddziałami
Integracyjnymi w
Dobrodzieniu

Gminny Żłobek
w Dobrodzieniu

5.841.368,43

1.727.268,07

1.557.303,01

1.783.201,00

1.371.361,64

155.610,00

- w 2018 roku Zarządzeniem nr S.0050.81.2018 Burmistrza Dobrodzienia z dnia
6 lipca 2018 r. została powołana komisja egzaminacyjna dla nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego – przeprowadzony został egzamin dla
nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach.
- Zarządzeniem Nr S.0050.62.2018 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 maja 2018 roku
powołano komisję konkursową dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pludrach, ul. Wyzwolenia 4b, 46-375 Pludry – konkurs
został przeprowadzony dnia 12 czerwca 2018 r. i zatwierdzony 6 lipca 2018 r.
- organizacja i nadzór nad dowozem uczniów do szkół - tak, jak w latach poprzednich
zorganizowany został dowóz. Dzieci dojeżdżają autobusami ZGKiM w D-niu, który
organizuje miejski, publiczny transport zbiorowy dla gminy. W każdym autobusie
zapewniony jest opiekun. Busem z DOKiS D-ń dowozimy 6 uczniów niepełnosprawnych: 4
dzieci do szkoły specjalnej w Zawadzkiem i 2 do Zespołu Placówek Edukacyjnych w
Dobrodzieniu. Dodatkowo Firma Przewozowa z Dobrodzienia dowozi 3 dzieci do Szkoły

42

Raport o stanie Gminy Dobrodzień za 2018 r.

Specjalnej w Kluczborku. Siedmiu rodzicom zwracamy koszty dowozu dzieci
niepełnosprawnych do szkół, płacimy za bilety miesięczne czwórce dzieci dojeżdżających
do Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu.
- w 2018 roku złożono wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4%
rezerwy z tytułu dofinansowania w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce
dydaktyczne w nowo wybudowanych obiektach oświatowych lub nowych pomieszczeń do
nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w szkołach publicznych prowadzonych
(dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego - otrzymano zwiększenie w
kwocie 1.840,00 zł dla PSP w Pludrach, kolejny wniosek dot. zwiększenia z tytułu
dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy
programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych - otrzymano
zwiększenie w kwocie 67.010,00 zł dla PSP w Szemrowicach, ostatni wniosek dot.
dofinansowania w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w nowo
wybudowanych obiektach oświatowych lub nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w
wyniku adaptacji w szkołach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki
samorządu terytorialnego - otrzymano zwiększenie w kwocie 12.917,00 zł dla PSP w
Pludrach.
- dokonano termomodernizacji wraz z wymianą pokrycia dachowego i okien w Publicznej
Szkole Podstawowej w Dobrodzieniu, dobudowano 2 sale lekcyjne do Publicznej Szkoły
Podstawowej w Pludrach oraz utworzono nowe pomieszczenia do nauki w Przedszkolu
Samorządowym w Pludrach.
- w 2018 roku w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno –
komunikacyjnych „ Aktywna Tablica” Publiczna Szkoła Podstawowa w Turzy wyposażyła
jednostkę w 3 monitory interaktywne.
Dotacja z budżetu Państwa wyniosła 14 000 zł, wkład własny 3 500zł. Razem koszt zakupu
pomocy dydaktycznych to 17 500z.
- w danym roku z rządowego programu pomocy uczniom „ Wyprawka szkolna” mogli
skorzystać uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
uczęszczający do szkół ponadgimnazjalnych. W gminie Dobrodzień skorzystało 6 uczniów
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu na łączną kwotę 2 340,00 zł.
- jak co roku gmina Dobrodzień otrzymała dotację na „Wyposażenie szkół podstawowych
i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej
w podręczniki do zajęć danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do
zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe”
darmowe podręczniki otrzymali uczniowie klas I – VIII szkół podstawowych oraz III klasa
gimnazjum. Łącznie dotacją zostało objętych 747 uczniów. Podręczniki oraz ćwiczenia dla
wszystkich uczniów w gminie kosztowały 82 719,90 zł.
- uczniom, którzy otrzymali bardzo dobre wyniki w nauce dyrektorzy szkół przyznali
„Stypendia za wyniki w nauce” w 2018 roku w I półroczu przyznano stypendia 92

43

Raport o stanie Gminy Dobrodzień za 2018 r.

uczniom – łączna kwota na ten cel wyniosła 14 640 zł. w II półroczu przyznano stypendia
67 uczniom – łączna kwota na ten cel wyniosła 10 750 zł.
- ponadto uprawnionym uczniom wypłacano „Stypendia szkolne o charakterze
socjalnym”. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie gminy
Dobrodzień, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów
na osobę
w rodzinie. Podział środków przedstawiał się następująco:
 styczeń – czerwiec 2018 – liczba uczniów – 62, łącznie wydano 41 359,58 zł z czego
32.173,61 zł to dotacja,


wrzesień – grudzień 2018– liczba uczniów, którym przyznane zostało stypendium
szkolne 46, łącznie wydano 26.878,24 zł z czego 21.502,59 zł to wysokość środków
przyznana z dotacji.

- uczniowie korzystali również z „Letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży”. Darmowe
kolonie organizowane są przez Kuratorium Oświaty w Opolu. W 2018 roku z wypoczynku
skorzystało 4 dzieci naszej gminy, dzieci odpoczywały w Ośrodku Wypoczynkowym
„ Czerwony Kozioł” w Głuchołazach. Kolonie przeznaczone są dla dzieci w wieku 7 – 15 lat
pochodzących z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych.

5. Aktywność regulacyjna Rady Miejskiej i Burmistrza
Uchwały Rady Miejskiej i zarządzenia Burmistrza stanowią formalną podstawę
zarządzania gminą i odnoszą się do każdego obszaru jej funkcjonowania. Zostały one
przeanalizowane pod kątem ich treści merytorycznej i podzielone na następujące obszary
tematyczne:
 kwestie budżetowo-finansowe (budżet, Wieloletnia Prognoza Finansowa, podatki,
kredyty, itp.);
 kwestie formalno-organizacyjne (decyzje związane z funkcjonowaniem urzędu
i podległych mu jednostek, w tym: nabory i nominacje, statut, itp.);
 realizacja zadań własnych (w Raporcie zagregowanych do obszary działalności gminy
na podstawie Uchwały Nr VI/43/2019 Rady Miejskiej Dobrodzienia w sprawie
określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy), w tym wdrażanie
lokalnych dokumentów strategicznych i planistycznych (strategii, polityk, programów i
planów) i inicjatyw z nich wynikających.
W 2018 r. podjęto łącznie 92 uchwał Rady Miejskiej, w tym:
 63 uchwały przypadały na kadencję Rady Miejskiej z lat 2014 – 2018;
 29 uchwał przypadało na kadencję Rady Miejskiej z lat 2018 – 2023.
W 2018 r. wydano 181 Zarządzeń Burmistrza, w tym:
 143 zarządzenia wydano w ramach kadencji 2014-2018;
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 38 zarządzeń wydano w ramach kadencji 2018 – 2023.
Liczbowe zestawienie aktywności regulacyjnej Burmistrza i Rady Miejskiej w kontekście
realizacji zadań własnych gminy przedstawia poniższa tabela (Tab. 26). Zestawienie to ma
charakter statystyczny i poglądowy, gdyż wartość liczbowa nie odzwierciedla wprost rangi
podejmowanych zadań i skuteczności podejmowanych działań.
Natomiast zestawienie tytułów uchwał Rady Miejskiej, jako podstawowych instrumentów
zarządzania gminą, ilustruje charakter podejmowanych zadań publicznych w danym roku
(Tab. 27). Uchwały są bowiem wskazane przez ustawodawcę, jako integralny element
Raportu, służącego podsumowaniu działalności Burmistrza.
Tab. 26 Zestawienie uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza w gminie Dobrodzień w
2018 r. wg obszarów tematycznych
LP.
1.

[LICZBA]

OBSZAR TEMATYCZNY

UCHWAŁY

Kwestie budżetowo-finansowe
Kwestie formalno-organizacyjne

2.
3.

ZARZĄDZENIA
37

Obszary działalności gminy:
a) Ochrona środowiska naturalnego
b) Oświata i wychowanie

66

53
24
(na podstawie Uchwały Nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w
sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o
stanie gminy):
1
7
11
5
1

c) Kultura, sport i rekreacja
d) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
e) Pomoc społeczna
f) Budownictwo, zagospodarowanie
przestrzenne, inwestycje
g) Funkcjonowanie gminnych
jednostek organizacyjnych
Poza wyszczególnieniem przez uchwałę:
h) Pozostałe, w tym: Transport,
Współpraca i promocja gminy,
i) Inne, w tym niezidentyfikowane

1

0

0

RAZEM

92

181

0
6
9
0

3

10
17
19
0

3

Źródło: opracowanie własne
Tab. 27 Wykaz uchwał Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w kontekście inwestycji i inicjatyw
służących realizacji zadań własnych gminy w 2018 r.
OBSZAR TEMATYCZNY
LP.

UCHWAŁA

(na podstawie zadań
własnych)

Ochrona środowiska
naturalnego



Uchwała Nr XXXIV 283 2018. Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26
lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Dobrodzień w 2018 roku;
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OBSZAR TEMATYCZNY
LP.

UCHWAŁA

(na podstawie zadań
własnych)










Oświata i wychowanie


Kultura, sport i rekreacja
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa

Uchwała Nr XXXV 291 2018. Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie
ustalenia na rok 2018 planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia
nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które
dofinansowanie jest przyznawane;
Uchwała Nr XXXVII 306 2018. Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29
maja 2018 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad
zabytkami gminy Dobrodzień na lata 2018-2021";




Pomoc społeczna
Budownictwo,
zagospodarowanie
przestrzenne, inwestycje

Uchwała Nr XXXVII 305 2018. Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29
maja 2018 roku w sprawie stanowiska dotyczącego projektowanego
obszaru Parku Krajobrazowego „Dolina Małej Panwi” oraz rezerwatu
przyrody „Mała Panew";
Uchwała Nr XXXVII 307 2018. Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29
maja 2018 roku w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
Uchwała Nr IV-23-2018. Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20
grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
Uchwała Nr IV-27-2018. Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20
grudnia 2018 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków;












Uchwała Nr XXXVI 298 2018. Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26
kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Dobrodzień;
Uchwała Nr XXXIV 282 2018. Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26
lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości
Dobrodzień;
Uchwała Nr XXXV 297 2018. Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26
marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrodzień;
Uchwała Nr XXXVII 304 2018. Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29
maja 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Dobrodzień”;
Uchwała Nr XXXIX 328 2018. Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29
sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokal
mieszkalny;
UCHYLONA W CZĘŚCI §12 UST.1 PKT 4 W ZAKRESIE SŁÓW (CYT.) "np."
ORAZ "itp.", §4 PKT 6 W ZAKRESIE SŁÓW (CYT.) "inne" ORAZ "i
elementów małej architektury";
UCHYLONA W CAŁOŚCI;
Uchwała Nr III-20-2018. Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10
grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XL/337/2018 Rady
Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018r. w sprawie
zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
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OBSZAR TEMATYCZNY
LP.

UCHWAŁA

(na podstawie zadań
własnych)

realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Dobrodzień;
Funkcjonowanie gminnych
jednostek organizacyjnych

Źródło: opracowanie własne
Wykaz wszystkich uchwał Rady Miasta i zarządzeń Burmistrza stanowi załącznik do
Raportu.

6. Wnioski
Z punktu widzenia władz samorządowych zarządzających określonym zasobem, w tym
przestrzenią, czynnikami decydującymi o stanie gminy są w szczególności: inwestycje
i inicjatywy z zakresu ochrony środowiska, kształtowania ładu przestrzennego i rozwoju
infrastruktury (drogowej i technicznej) oraz prawidłowe działanie służ odpowiedzialnych
za pomoc społeczną i socjalną. Czynniki te tworzą kontekst służący zarówno poprawie
warunków bytowych mieszkańców, jak i budują pozytywny wizerunek gminy w zakresie
jakości życia i atrakcyjności inwestycyjnej.
Pod względem stanu gminy na 2018 r.:
 Gmina wykazuje regularny ubytek demograficzny. Szczególnie niekorzystnie wypada
2017 rok, kiedy zarówno przyrost naturalny jak i saldo migracji było na wyraźnym
minusie. Silnie zaznaczają się migracje zagraniczne. Struktura wieku ludności jest
względnie korzystna, z wyższym udziałem ludzi w wieku produkcyjnym i mniejszą
liczbą seniorów;
 Parametry charakteryzujące kapitał społeczny wypadają niekorzystnie. Niższa jest
liczba fundacji i stowarzyszeń na 10 tys. mieszkańców aniżeli w referencyjnych
poziomach odniesienia, przy czym zauważalna jest tendencja wzrostowa. Pod tym
względem nieznacznie korzystniejsza sytuacja jest na obszarze wiejskim, co stanowi
odwrotność sytuacji względem powiatu, województwa oraz Polski. Frekwencja
wyborcza w gminie jest na bardzo niskim poziomie;
 Sytuacja gospodarcza wskazuje na nieznaczny przyrost liczby podmiotów
gospodarczych, reprezentowanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą, z nieznaczną przewagą na terenie miasta. W ostatnim roku zmalała
liczba spółek handlowych. Poziom przedsiębiorczości w gminie jest niski, przy czym
wyższy na obszarze miasta. Odbiega on od wartości notowanych w powiecie oleskim,
województwie opolskim i Polsce;
 Pozytywnie należy ocenić zmiany na rynku pracy, gdyż spada liczba osób
bezrobotnych, a także wskaźnik bezrobocia. Gmina Dobrodzień w zakresie skali
bezrobocia wypada korzystniej niż powiat oleski oraz województwo opolskie;
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 Gmina wykazuje bardzo niski poziom zawansowania planowania przestrzennego,
wyrażony procentowym pokryciem terenu aktualnymi planami, który wynosi 1,5%.
Aktywność na rynku budownictwa mieszkaniowego w ostatnich trzech latach wypada
gorzej, niż ma to miejsce na terenie powiatu oleskiego i województwa opolskiego, ale
szczególnie wyraźnie odbiega in minus od średniej krajowej. Intensywność
budownictwa mieszkaniowego jest podobna zarówno w mieście jak i na terenach
wiejskich. Niższy jest poziom dostępności do infrastruktury sieciowej, który odbiega od
wyników innych jednostek. Najwyższy poziom wyposażenia dotyczy wodociągów,
które obejmują prawie 89% mieszkańców. Dostępności do kanalizacji dotyczy 37%
mieszkańców, zaś gaz sieciowy w ogóle jest niedostępny w gminie. W latach 20152017 wartości tych parametrów praktycznie nie uległy zmianie;
 Poziom dochodów ogółem i dochodów własnych gminy na 1 mieszkańca jest znacznie
niższy niż w województwie opolskim i Polsce, a na poziomie porównywalnym
z powiatem oleskim. Gminę cechuje niewielki udział dochodów własnych. Potwierdza
to wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie (tzw. wskaźnik
G), w przypadku którego gmina otrzymuje wynik poniżej średniej krajowej.
Pod względem aktywności regulacyjnej władz samorządowych i realizacji zadań własnych
w 2018 r.:
 obowiązywały dwa lokalne dokumenty strategiczne, tj. Strategia rozwoju gminy
Dobrodzień na lata 2017 – 2025 oraz Strategia rozwiązywania problemów społecznych
w gminie Dobrodzień na lata 2016 – 2025, 2015 r.;
 uchwalono 6 lokalnych dokumentów programowych;
 kontynuowano wdrażanie ustaleń lokalnych dokumentów strategicznych
i programowych o charakterze wieloletnim, uchwalonych przed 2018 r.;
 podejmowano i realizowano różnego typu inwestycje (tzw. zadania twarde) i
inicjatywy (tzw. zadania miękkie); największa aktywność koncentrowała się na
kwestiach edukacji, polityki społecznej oraz czystości i bezpieczeństwa publicznego, a
także licznych działaniach dotyczące gospodarowania nieruchomościami gminy;
 realizowane były także typowe działania formalne, jak np.: powoływanie na
stanowiska, powoływanie komisji i zespołów, przyjmowanie regulaminów oraz zasad i
trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, budżetu, planu finansowego, WPF,
składanie sprawozdań, powoływanie komisji przetargowych, itp.
 aktywnie prowadzono pomoc społeczną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w
tym m.in. realizując rządowy program ds. dożywania oraz zadania w zakresie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii;
w ramach pomocy społecznej objęto wsparciem żywieniowym, rzeczowym i
finansowym kilkaset osób.
 w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi 2 organizacje zrealizowały
4 działania w ramach otwartych konkursów ofert, dotyczące takich kwestii jak:
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upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, pomoc społeczna, promocja i ochrona
zdrowia; natomiast w ramach procedury pozakonkursowej udzielono dotacji 3
organizacjom na realizację 6 działań, m.in. na rzecz lokalnych mniejszości narodowych
i ochrony dziedzictwa kulturowego, osób w wieku emerytalnym oraz pomoc
społeczna.
 pozyskiwano środki zewnętrzne na realizację inwestycji gminnych (m.in. z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej);
 przyjęto zmianę Statutu Gminy.

Podsumowując, w 2018 r. w gminie Dobrodzień podejmowano inwestycje i inicjatywy
służące społeczności lokalnej i rozwojowi społeczno-gospodarczemu gminy, z
uwzględnieniem wymiaru przestrzennego oraz z zachowaniem dyscypliny finansów
publicznych; dynamika tej działalności była jednak zróżnicowana, w tym częściowo
zależna od dostępności środków finansowych.
Niniejszy Raport o stanie gminy służy podsumowaniu działalności Burmistrza w 2018 r.
Stanowi on podstawę przeprowadzenia debaty na sesji Rady Miejskiej w celu
przeprowadzenia głosowania nad udzieleniem lub nieudzieleniem mu wotum zaufania.
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Załącznik
do Raportu o stanie Gminy Dobrodzień za 2018 r.
wykaz uchwał Rady Miejskiej
i Zarządzeń Burmistrza
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Uchwały Rady Miejskiej: kadencja 2014 - 2018
52. - UCHYLONA W CZĘŚCI §12 UST.1 PKT 4 W ZAKRESIE SŁÓW (CYT.) "np." ORAZ "itp.", §4 PKT 6 W ZAKRESIE SŁÓW
(CYT.) "inne" ORAZ "i elementów małej architektury";

53. UCHYLONA W CAŁOŚCI;
63. ielenia dotacji na rzecz Województwa Opolskiego;
Uchwały Rady Miejskiej: kadencja 2018 - 2023
29. Uchwała Nr IV-29-2018. Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej;

Zarządzenia Burmistrza: kadencja 2014 - 2018
1.

Zarządzenie Nr S.0050.1.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej;

2.

Zarządzenie Nr S.0050.2.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej;

3.

Zarządzenie Nr S.0050.3.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie otwartego
konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego;

4.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Gminy
Dobrodzień na 2018r.;

5.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Dobrodzień odrębnymi ustawami na 2018r.;

6.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy
Dobrodzień na 2018r.;

7.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego
budżetu na 2018r.;

8.
9.
10.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu;
Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej;
Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w
postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym oraz terminów składania dokumentów do przedszkoli
publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych a także klas pierwszych szkół podstawowych w
roku szkolnym 2018/2019;

11.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w 2018 roku na terenie Gminy
Dobrodzień;

12.

Burmistrza Dobrodzienia – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie
realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w roku 2018 (Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr S.0050.12.2018 oraz
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr S.0050.12.2018);

13.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego
własność Gminy Dobrodzień;

14.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy
Dobrodzień na 2018r.;

15.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego
budżetu na 2018r.;

16.
17.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej;
Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania
pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu;
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18.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na ujednolicenie terminów
użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Dobrodzień w użytkowaniu wieczystym
Spółdzielni Mieszkaniowej "Strzecha" w Lublińcu przez przyjęcie terminu uśrednionego;

19.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miejskiego w Dobrodzieniu;

20.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Dobrodzień;

21.
22.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej;
Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia otwartego
konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego;

23.

Zarządzenie Nr S.0050.23.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian do planu finansowego budżetu na 2018 rok;

24.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości
stanowiącej własność gminy Dobrodzień;

25.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań
obronnych na terenie Gminy Dobrodzień w 2018 r.;

26.
27.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej;
Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rekrutacyjnej do
Gminnego Żłobka w Dobrodzieniu;

28.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości
stanowiącej własność gminy Dobrodzień (Załącznik do Zarządzenia Nr S.0050.28.2018);

29.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie przygotowania systemu kierowania
bezpieczeństwem narodowym w gminie Dobrodzień;

30.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta
i gminy Dobrodzień;

31.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie ustalenia stawki za bezumowne korzystanie z
gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Dobrodzień;

32.
33.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej;
Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Dobrodzień;

34.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu
nieruchomości;

35.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego
budżetu na 2018r.;

36.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 3 kwietnia 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych;

37.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 3 kwietnia 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu
alimentacyjnego;

38.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 3 kwietnia 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika do prowadzenia
postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego;

39.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 3 kwietnia 2018 roku w sprawie realizacji zadań z ustawy o wspieraniu kobiet
w ciąży i rodzin "Za Życiem";

40.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości
stanowiącej własności Gminy Dobrodzień;

41.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy
Dobrodzień na 2018r.;
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42.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego
budżetu na 2018r.;

43.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych
oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych;

44.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu
alimentacyjnego, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania wobec
dłużników alimentacyjnych oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach a także do
przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego na wniosek polskiego organu
centralnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej (BIG) informacji gospodarczych o zobowiązaniach
dłużników;

45.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań
w sprawach świadczenia wychowawczego oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych;

46.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie realizacji zadań z ustawy o wspieraniu kobiet
w ciąży i rodzin "Za Życiem";

47.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu ustawy o
ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów i wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach;

48.
49.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej;
Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Dobrodzień;

50.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie
służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej jako działki nr 2844, położonej w Dobrodzieniu;

51.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian Zarządzenia
Burmistrza Dobrodzienia Nr 173/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Stałej Komisji
Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji wyposażenia i środków trwałych stanowiących własność Gminy
Dobrodzień zaewidencjonowanych w księgach Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu;

52.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Dobrodzień;

53.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy
Dobrodzień na 2018 rok;

54.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego
budżetu na 2018 rok;

55.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski o
udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Dobrodzień na realizację inwestycji na rzecz poprawy jakości
powietrza;

56.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego
budżetu na 2018 rok;

57.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy
Dobrodzień na 2018 rok;

58.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pludrach, ul. Wyzwolenia 4b, 46-375 Pludry (;

59.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego
budżetu na 2018 rok;

60.
61.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie przeprowadzenia szkolenia obronnego;
Zarządzenie Nr S.0050.61.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian do Zarządzenia Nr S.0050.188.2017 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie
wprowadzenia zasad rachunkowości;
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62.
63.
64.

Błąd numeracji;
Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych;
Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego
budżetu na 2018 rok;

65.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie aktualizacji i wprowadzenia do stosowania
Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Dobrodzień;

66.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy
Dobrodzień na 2018 rok;

67.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego
budżetu na 2018 rok;

68.
69.
70.
71.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej;
Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Dobrodzienia
z dnia 14.10.2010r. Nr 120/2010 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;
Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej;
Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia "Dobry start"
oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych;

72.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia Pracownika MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia
"Dobry start" oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych;

73.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia Pracownika MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia
"Dobry start" oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych;

74.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia Pracownika MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia
"Dobry start";

75.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia Pracownika MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia
"Dobry start";

76.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego
budżetu na 2018 rok;

77.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy
Dobrodzień na 2018 rok;

78.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego
budżetu na 2018 rok;

79.
80.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania
publicznego;

81.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;

82.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na
stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pludrach, ul. Wyzwolenia 4b,46-375 Pludry;

83.
84.
85.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej;
Zarządzenie Nr S.0050.84.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia
kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego;
Zarządzenie Nr S.0050.85.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 rok;
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86.
87.
88.
89.

Zarządzenie Nr S.0050.86.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian do planu finansowego budżetu na 2018 rok;
Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej;
Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej;
Zarządzenie Nr S.0050.89.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 rok;

90.

Zarządzenie Nr S.0050.90.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian do planu finansowego budżetu na 2018 rok;

91.

Zarządzenie Nr S.0050.91.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego;

92.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie powołania Dyrektora instytucji kultury Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu;

93.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych nie
zabudowanych na rzecz Gminy Dobrodzień;

94.

Zarządzenie Nr S.0050.94.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 rok;

95.

Zarządzenie Nr S.0050.95.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian do planu finansowego budżetu na 2018 rok;

96.

Zarządzenie Nr S.0050.96.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 rok;

97.

Zarządzenie Nr S.0050.97.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian do planu finansowego budżetu na 2018 rok;

98.
99.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej;
Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia otwartego
konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego;

100.
101.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej;

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Pludrach, ul. Wyzwolenia 4b, 46-375 Pludry;

102.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Dobrodzieniu do wydawania decyzji w sprawie zwolnienia z opłat za
przedszkole;

103.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Pludrach do wydawania decyzji w sprawie zwolnienia z opłat za przedszkole;

104.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Przedszkola z
Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu do wydawania decyzji w sprawie zwolnienia z opłat za przedszkole;

105.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Szemrowicach do wydawania decyzji w sprawie zwolnienia z opłat za przedszkole;

106.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Turzy do wydawania decyzji w sprawie zwolnienia z opłat za przedszkole;

107.

Zarządzenie Nr S.0050.107.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie
wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 rok;

108.

Zarządzenie Nr S.0050.108.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie
wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2018 rok;

109.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów
wyborczych do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.;
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110.

Zarządzenie Nr S.0050.110.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie planu
finansowego budżetu na 2018 rok;

111.

Zarządzenie Nr S.0050.111.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 września 2018 roku w sprawie
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień;

112.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 września 2018 roku w sprawie powołania pełnomocnika do spraw
informatyki miejskiej komisji wyborczej w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r.;

113.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 września 2018 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Dobrodzień;

114.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 września 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych;

115.

Zarządzenie Nr S.0050.115.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 września 2018 roku w sprawie
wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 rok;

116.

Zarządzenie Nr S.0050.116.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 września 2018 roku w sprawie
wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2018 rok;

117.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 września 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 18 z dnia 8 lutego 2011
roku z późniejszymi zmianami w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w Gminie Dobrodzień;

118.

Zarządzenie Nr S.0050.118.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 września 2018 roku w sprawie
wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 rok;

119.

Zarządzenie Nr S.0050.119.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 września 2018 roku w sprawie
wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2018 rok;

120.

Zarządzenie Nr S.0050.120.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 września 2018 roku w sprawie
wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 rok;

121.

Zarządzenie Nr S.0050.121.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 września 2018 roku w sprawie
wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2018 rok;

122.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 września 2018 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej
obsługi komisji wyborczych;

123.
124.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 września 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej;

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 października 2018 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych nie
zabudowanych na rzecz Gminy Dobrodzień;

125.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 października 2018 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia
ćwiczenia obronnego;

126.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 października 2018 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu
Miejskiego w Dobrodzieniu do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.;

127.

Zarządzenie Nr S.0050.127.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 października 2018 roku w sprawie
wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 rok;

128.

Zarządzenie Nr S.0050.128.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 października 2018 roku w sprawie
wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2018 rok;

129.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia
przeglądu technicznego w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Dobrodzień;

130.

Zarządzenie Nr S.0050.130.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 października 2018 roku w sprawie
wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 rok;

131.

Zarządzenie Nr S.0050.131.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 października 2018 roku w sprawie
wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2018 rok;

132.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej;
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133.

Zarządzenie Nr S.0050.133.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 października 2018 roku w sprawie
wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2018 rok;

134.

Zarządzenie Nr S.0050.134.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 października 2018 roku w sprawie
wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 rok;

135.

Zarządzenie Nr S.0050.135.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 października 2018 roku w sprawie
wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2018 rok;

136.

Zarządzenie Nr S.0050.136.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 października 2018 roku w sprawie
przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Dobrodzień;

137.

Zarządzenie Nr S.0050.137.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 października 2018 roku w sprawie
wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 rok;

138.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 października 2018 roku w sprawie udostępnienia autobusu stanowiącego
własność Gminy Dobrodzień;

139.

Zarządzenie Nr S.0050.139.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 października 2018 roku w sprawie
wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2018 rok;

140.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 października 2018 roku w sprawie przeprowadzenia z organizacjami
pozarządowymi działającymi na terenie gminy Dobrodzień konsultacji dotyczących projektu "Program Współpracy
Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2019";

141.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 października 2018 roku w sprawie przekazania w administrowanie
rozbudowanego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Pludrach, ul. Aleja Wyzwolenia 4b celem zwiększenia
wartości do Publicznej Szkoły Podstawowej w Pludrach, ul. Aleja Wyzwolenia 4b;

142.

Zarządzenie Nr S.0050.142.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie
wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 rok;

143.

Zarządzenie Nr S.0050.143.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie
wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2018 rok.

Zarządzenia Burmistrza: kadencja 2014 – 2018
1.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza
Dobrodzienia;

2.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza
Dobrodzienia;

3.

Zarządzenie Nr S.0050.146.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie
wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 rok;

4.

Zarządzenie Nr S.0050.147.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie
wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2018 rok;

5.
6.
7.

Nie istnieje- błąd numeracji;
Nie istnieje – błąd numeracji;
Zarządzenie Nr S.0050.150.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie dokonania
wyboru poziomu szczegółowości projektu planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych Gminy
Dobrodzień;

8.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia zastępcy burmistrza i
sekretarza gminy;

9.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia zastępcy burmistrza do
prowadzenia spraw w zakresie gospodarki finansowej;

10.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia sekretarza gminy do
prowadzenia spraw w zakresie gospodarki finansowej;

11.

Zarządzenie Nr S.0050.154.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie
powierzenia obowiązków i odpowiedzialności Skarbnikowi Gminy;

58

Raport o stanie Gminy Dobrodzień za 2018 r.

12.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie stawek
czynszowych za najem lokali mieszkaniowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrodzień;

13.

Zarządzenie Nr S.0050.156.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji;

14.

Zarządzenie Nr S.0050.157.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie
wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 rok;

15.

Zarządzenie Nr S.0050.158.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie
wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2018 rok;

16.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie przekazania w administrowanie
przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic: Edyty Stein, Cmentarnej i Moniuszki i sieci wodociągowej
w obrębie ulicy Cmentarnej w Dobrodzieniu do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu;

17.

Zarządzenie Nr S.0050.160.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie
wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 rok;

18.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie odpracowania wigilii dla pracowników Urzędu
Miejskiego w Dobrodzieniu i ustalenia terminu jego odpracowania;

19.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Miejskiego w
Dobrodzieniu w dniu 31 grudnia 2018r.;

20.

Zarządzenie Nr S.0050.163.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie
wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2018 rok;

21.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Pełnomocnika ds. profilaktyki
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;

22.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy
Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu;

23.

Zarządzenie Nr S.0050.166.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie
wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2018 rok;

24.

Zarządzenie Nr S.0050.167.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie
wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 rok;

25.

Zarządzenie Nr S.0050.168.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie
wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2018 rok;

26.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie stawek czynszowych za najem lokali
mieszkaniowych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrodzień;

27.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego
własność Gminy Dobrodzień;

28.

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego
własność Gminy Dobrodzień;

29.

Burmistrza Dobrodzienia - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie
przygotowania i przeprowadzenia treningu decyzyjnego z zakresu obrony cywilnej;

30.

Zarządzenie Nr S.0050.173.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie
wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2018 rok;

31.

Zarządzenie Nr S.0050.174.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie
wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 rok;

32.

Zarządzenie Nr S.0050.175.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie
wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2018 rok;

33.

Zarządzenie Nr S.0050.176.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie
wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 rok;

34.

Zarządzenie Nr S.0050.177.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie
wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2018 rok;
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35.

Zarządzenie Nr S.0050.178.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie
upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Dobrodzień do zaciągania zobowiązań związanych z
realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały Nr IV/25/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z
dnia 20 grudnia 2018r. oraz tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok
budżetowy;

36.

Zarządzenie Nr S.0050.179.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie przekazania
w administrowanie przebudowanego gminnego budynku w Myślinie przy ulicy Przejazdowej 2 celem zwiększenia
wartości do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu, ul. Piastowska 25;

37.

Zarządzenie Nr S.0050.180.2018. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr S.0050.156.2018 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji;

38.

Zarządzenie nr S.0050.181.2018 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany
zarządzenia w sprawie powołania Zespołu ds Rewitalizacji.
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