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1. Wstęp

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 roku o samorządzie gminnym. Zgodnie z wprowadzoną
w 2019 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, Burmistrz co roku do 31 maja przedstawia
Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego w
roku poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk,
programów, strategii, uchwał rady miejskiej i budżetu sołeckiego za rok 2019. Informacje zawarte
w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Gminy Dobrodzień do zwiększenia wiedzy na
temat funkcjonowania samorządu, a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat
przyszłości gminy. 

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);

 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).

Zgodnie z zapisem art. 28aa ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym Rada Miejska w Dobrodzieniu
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  Raport  zawiera  analizę
działalności Gminy Dobrodzień w obszarach:
1. Ochrony środowiska naturalnego;
2. Oświaty i wychowania;
3. Kultury, sportu i rekreacji;
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4. Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej;
5. Pomocy społecznej;
6. Budownictwa, zagospodarowania przestrzennego, inwestycji;
7. Funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych.

2. Informacje ogólne

2.1. Ogólna charakterystyka gminy

Dobrodzień  jest  gminą  wiejsko  -  miejską,  położoną  w  południowej  części  powiatu
oleskiego zajmującą obszar 16.284 ha. Prawie połowa, bo aż 7.800 hektarów powierzchni gminy
zajmują lasy. Gminę zamieszkuje około 10.000 mieszkańców, w tym około 4.000 osób w mieście
Dobrodzień. Pozostała ludność zamieszkuje 16 sołectw, które stanowią: Błachów, Bzinica Stara,
Bzinica  Nowa,  Główczyce,  Gosławice,  Klekotna,  Kocury,  Kolejka,  Ligota  Dobrodzieńska,
Makowczyce, Myślina, Pietraszów, Pludry, Rzędowice, Szemrowice, Warłów. Gmina ma charakter
przemysłowo-rolniczy. Dobrodzień znany jest przede wszystkim z tradycji stolarskich. Działalność
produkcyjną i usługową w tej dziedzinie prowadzi ponad 100 zakładów stolarskich.

Na koniec 2019 roku w Gminie Dobrodzień zameldowanych było 9894 osób, w tym na
pobyt  stały  9540  osób  a  na  pobyt  czasowy  354  osoby.  Dane  szczegółowe  przedstawiono  w
poniższych tabelach.

Tab.1 Stan ludności Gminy Dobrodzień

Stan ludności - porównanie lat 2018-2019

Rok

Liczba zameldowanych w gminie na 31 grudnia Urodzenia dzieci
zameldowanych w gminie

Zgony osób zameldowanych
w gminie

pobyt stały pobyt czasowy

2018 9607 315 99 110

2019 9540 354 84 122
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Referatu Spraw Obywatelskich

Tab.2 Zameldowania na pobyt stały w Gminie Dobrodzień

Zameldowania na pobyt stały w Gminie Dobrodzień w roku 2019

Liczba osób zameldowanych z innej gminy Liczba dzieci urodzonych i zameldowanych Liczba osób, które zmieniły  miejsce
zameldowania w obrębie gminy

85 84 93

Razem            262
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Referatu Spraw Obywatelskich

Tab.3  Wymeldowania z pobytu stałego i zgony w Gminie Dobrodzień

Wymeldowania z pobytu stałego i zgony w Gminie Dobrodzień w roku 2019

Liczba osób wymeldowanych Liczba zmarłych

208 122

Razem            330
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Referatu Spraw Obywatelskich
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Od kilku lat widoczny jest trend spadku liczby osób zamieszkujących na terenie gminy - głównym 
powodem jest zarówno niższa liczba urodzeń, jak i wyższa liczba zgonów.

3. Informacje inwestycyjne i finansowe

3.1. Podstawowe dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Dobrodzień

Budżet  Gminy  Dobrodzień  na  rok  2019  został  uchwalony  przez  Radę  Miejską  w
Dobrodzieniu  Uchwałą  IV/24/2018  z  dnia  20  grudnia  2018r.  Dane  dotyczące  planowanych  i
wykonanych  dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów  przedstawiają poniższe tabele.

Tab.4 Dochody i wydatki  budżetu gminy w 2019 r.

Wyszczególnienie Plan 
na 1 stycznia 2019 r.

Plan
stan na 31 grudnia 2019 r.

Wykonanie
 na 31 grudnia 2019 r.

%
wykonania

dochody 42 406 273,94  45. 93 671,00 46 406 755,77 102,46

w tym: dochody bieżące 39 190 581,10 42 695 748,62 42 837 531,64 100,33

            dochody majątkowe 3.215 692,84  2 597 922,38 3 569 224,13 137,39

wydatki 42 923 354,52 49 372 241,87 48 147 634,92 97,52

w tym: wydatki bieżące 37 421 865,09 41 177 397,81 40 199 997,44 97,63

            wydatki majątkowe 5 501 489,43 8 194 844,06 7 947 637,48 96,98

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień 
za rok 2019

Tab.5 Przychody budżetu gminy w 2019 r.

Przychody Plan
stan na 31 grudnia 2019 r.

Wykonanie
 na 31 grudnia 2019 r.

%
wykonania

przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku
krajowym

5 789 120,99 5 455 000,00 94,23

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 986 510,29 986 510,29 100,00

przychody ze spłat pożyczek udzielonych na
finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

79 000,00 77 993,98 98,73

przychody ogółem 6 854 631,28 6 519 504,27 95,11

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień 
za rok 2019

Tab.6  Rozchody budżetu gminy w 2019 r.

Rozchody Plan
stan na 31 grudnia 2019 r.

Wykonanie
 na 31 grudnia 2019 r.

%
wykonania

spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i
kredytów

2 653 060,41 2 653 060,41 100,00

udzielone pożyczki 123 000,00 72 782,50 59,17

rozchody ogółem 2 776 060,41 2 725 842,91 98,19

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień 
za rok 2019
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3.2. Realizacja inwestycji

W roku 2019 zrealizowano następujące inwestycje:

1. Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowe placu rynku, zagospodarowanie
terenu wokół DOKiS oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu -łączny
koszt  wykonania  zadania  poniesiony  w  2019  roku  wyniósł  4  373  699,24  zł,  w  tym  środki
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w kwocie 2 656 626,11 zł. W ramach tego zadania w
2019 roku wykonano przebudowę placu rynku oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego. 

W ramach przebudowy placu rynku wykonano: 

 fontannę żelbetową  wyposażoną w 32 dysze z lampami RGB,

 oświetlenie, w skład którego wchodzi między innymi 17 latarni oświetleniowych,

 zagospodarowanie terenu rynku (między innymi: nawierzchnia z płyt granitowych ciętych
nawierzchnia z kostki granitowej,   nawierzchnia z otoczaków,  stojaki na rowery, kosze,
ławki,  tablice  informacyjne,  donice i  siedziska z  betonu architektonicznego,  kanalizacja
deszczowa, odwodnienie liniowe, kanalizacja sanitarna, instalacja nawadniająca).

W ramach zagospodarowania parku Jordanowskiego wykonano: 

 budowę i wyposażenie placu zabaw dla dzieci, 

 montaż monitoringu i oświetlenia.

Na koszt całkowity zadania składały się:

 koszt przebudowy placu rynku -  3 759 829,75 zł., w tym:
◦ koszt prac budowlanych - 3 628 069,75 zł
◦ koszty nadzorów – 131 760,00 zł

 koszt zagospodarowanie parku Jordanowskiego – 578 006,54 zł. , w tym
◦ koszt prac budowlanych -  578 006,54 zł.,
◦ koszty nadzorów – 34 950, 00 zł.

2. Rozbudowa  i  przebudowa  ul.  Moniuszki  i  ul.  Chłopskiej  w  Dobrodzieniu  wraz  z
niezbędną infrastrukturą – koszt w wysokości 1 916 810,48 zł, przy udziale środków Funduszu
Dróg Samorządowych w kwocie 1 145 111,29 zł.  Dofinansowanie obejmowało wykonanie robót
drogowych (roboty pomiarowe, wycinkę krzewów, roboty ziemne – wykopy, prace rozbiórkowe,
nasypy, krawężniki i obrzeża, konstrukcję nawierzchni jezdni, chodniki, chodnik w ciągu DW901,
zjazdy,  prace  towarzyszące,  kanalizację  deszczową,  oznakowanie  poziome  i  pionowe)  oraz
oświetlenie drogowe.  

3. Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków-Dobrodzień  –  całkowity koszt zadania
wyniósł 998 225 zł, zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego prace zrealizowano
na podstawie zawartej umowy w dwóch  etapach.

Etap I – koszt całkowity 688 800 zł przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na
lata 2014-2020  w kwocie 585 480 zł.
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Etap II – koszt całkowity 293 970 zł, przy udziale środków własnych.
Dodatkowo poniesiono koszty w wysokości  15 455 zł z tytułu nadzoru budowlanego i zakupu
materiałów dodatkowych. Wykonawca został  obciążony karami umownymi za niezrealizowanie
zadania w terminie w wysokości 85 500,99 zł.  Całkowita długość ścieżki wyniosła 1 628,6 m,
powierzchnia  całkowita wyniosła 2 830,73 m2.

4. Odbudowa  drewnianego  budynku  remizy  w  Makowczycach  wraz  ze  zmianą
przeznaczenia na miejsce spotkań lokalnej społeczności  – całkowity koszt w wysokości 104
667,62 zł,  w tym udział środków funduszu sołeckiego w wysokości 17.106,76 zł).

5. Wykonanie oświetlenia ul. Opolskiej i części ul. Leśnej w Turzy – całkowity koszt zadania
wyniósł 39.826,88 zł.

6. Przebudowa budynku ul. Przejazdowa 2 w Myślinie – etap II koszt 38 979 zł, przy udziale
środków funduszu sołeckiego w wysokości 35 872,60 zł.

7. Wykonanie  oświetlenia  ul.  Lublinieckiej  w  Gosławicach  zł  –  całkowity  koszt  zadania
wyniósł 33.849,62 zł, w tym współudział środków funduszu sołeckiego w wysokości 6 000 zł.

8. Wykonanie systemu monitoringu rynku w Dobrodzieniu – koszt w wysokości 24 789,60 zł
pokryto  ze  środków  własnych  przy  realizacji  projektu  pn.:  Rewitalizacja  miasta  Dobrodzień
poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół DOKiS oraz zagospodarowanie
parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu.

9. Wykonanie oświetlenia ul. Szkolnej w Szemrowicach  – całkowity koszt zadania wyniósł
22.454,99 zł, w tym współudział środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 000 zł.

10. Rewitalizacja  rynku w Dobrodzieniu  –  budowa budynku gastronomicznego  –  w ramach
zadania  opracowano  dokumentację  techniczną  za  kwotę  16  999,99  zł  na  posadowienie  lokalu
gastronomicznego  na  płycie  rynku,  koszt  posadowienia  budynku  określono  w  kosztorysie
inwestorskim na około 400 000 zł.

11. Budowa kanalizacji sanitarnej – centrum Dobrodzienia – koszt w wysokości 9 840,00 zł za
opracowanie SWI – I etap niezbędnej do opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO
WO 2014-2020 - działanie 5.4 gospodarka wodno-ściekowa.

12. Wykonanie oświetlenia ul.  Dobrodzieńskiej i  Górnej w Rzędowicach – całkowity koszt
zadania wyniósł 9.440,00 zł.

3.3 Realizacja budżetu sołeckiego

W  ramach  funduszu  sołeckiego  w  roku  2019  zrealizowano  wydatki  na  łączną  kwotę
344.671,68 zł.  W trakcie roku odbyło się 21 zebrań wiejskich,  na których mieszkańcy sołectw
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podejmowali decyzje dotyczące realizacji zadań. Najwyższą frekwencję mieszkańców zanotowano
na zebraniach w sołectwach Główczyce, Klekotna,  Kolejka. 

W  ramach  funduszu  sołeckiego  zrealizowano  przedsięwzięcia  zestawione  w  poniższej
tabeli.
Tab.7  Realizacja  budżetu sołeckiego w 2019 r.

lp.
Sołectwo

Przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego Plan na 2019r.
(w zł)

Wykonanie zadań
na 31.12.2019r. (w

zł)

Podsumowanie
wykonanych wydatków w

podziale na sołectwa
31.12.2019r. (w zł)

1

Błachów

1. wykonanie projektu drogi od ul. Opolskiej w Błachowie 
do wiaduktu

7.500,00 7.500,00

16.150,592. wykonanie altany 8.679,09 8.650,59

3.przygotowanie terenu pod altanę na placu rekreacyjnym 
w Błachowie 500,00 0

2 Bzinica Nowa

1. wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia  ul. 
Cmentarnej, Polnej i Łącznej w Bzinicy Nowej 7.380,00 7.380,00

15.525,00

2. organizacja spotkań i warsztatow dla mieszkańców 
Bzinicy Nowej 1.376,85 1.375,00

3. remont ogrodzenia przy szkole 6.770,00 6.770,00

4. wymiana tablicy ogłoszeń - usługa 1.230,00 0

3 Bzinica Stara

1. zakup i transport tłucznia wraz z rozplantowaniem na ul.
Bieńka 

3.500,00 3.500,00

22.874,22

2. zakup opału do remizy OSP w Bzinicy Starej 3.000,00 2.986,50

3. zakup paliwa i oleju oraz oprzyrządowania do kosiarek i 
serwis sprzętu 2.500,00 2.495,35

4. zakup ławek parkowych wraz z montażem 2.900,00 2.656,80

5. zakup piasku na boisko do piłki plażowej 3.000,00 2.999,72

6. zakup tłucznia na wjazd do szkoły 1.000,00 999,99

7. remont ogrodzenia przy szkole 2.343,86 2.343,86

8. zakup sprzętu dla OSP 3.000,00 3.000,00

9. zakup stołu do tenisa stołowego 900,00 899,00

10. turniej piłki plażowej 500,00 498,00

11. zakup drzewek na boisko sportowe 500,00 495,00

12. Happy bus – posiłek regenerujący 1.000,00 0,00

4 Główczyce
1. zakup opału do budynku OSP w Główczycach 2.000,00 1.998,00

19.296,592. zakup paliwa do kosiarki i kosy spalinowej 322,86 298,59

3. utwardzenie drogi na odc. 500m od ul. Wiejskiej do ul. 
Polnej w m. Zwóz 17.000,00 17.000,00

5 Gosławice
1. zakup tłucznia na drogi  ul. Wąską i ul. Dębową 11.923,22 11.923,21

17.923,21
2. wykonanie projektu oświetlenia na ul. Lublinieckiej 
(droga serwisowa dz. nr 150 KM 12)

6.000,00 6.000,00

6 Kolejka

1. zakup huśtawki II moduł 1.270,01 1.270,00

12.417,81

2. zakup namiotu (5x8) 2.250,00 2.250,00

3. zakup ławek i stołów do namiotu 2.250,00 2.250,00

4. zakup kabla 502,95 502,95

5. zakup 2 ławek zewnętrznych 700,00 700,00

6. zakup toi-toi na boisko 2.275,50 2.275,50

7. zakup paliwa do kosiarki 200,00 198,32

8. zakup 3 pasów antyburzowych do namiotu 210,00 210,00

9. zakup 2 toreb na poszycie namiotu 100,00 100,00
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10.zakup 2 naświetlaczy ledowych wraz ze stojakiem oraz 
przedłużacza elektrycznego 576,00 569,96

11. zakup koncentratu do przenośnej toalety wraz z 
przesyłką 75,00 68,00

12. Zakup materiałów do zabezpieczenia i podłączenia 
kabla elektrycznego 300,00 291,26

13. remont altany 1.731,82 1.731,82

7 Klekotna 1. remont ul. Wiesiondry 15.318,33 15.318,33 15.318,33

8 Kocury

1. zakup opału 4.000,00 3.960,00

18.893,18

2. ułożenie kostki brukowej koło salki CAW 6.000,00 6.000,00

3. zakup akcesoriów do malowania pomieszczeń 2.000,07 2.000,00

4. zakup drewnianej lub metalowej dzwonnicy 2.000,00 2.000,00

5. zakup mikrofonów pojemnościowych – 2 szt. 600,00 600,00

6. zakup tablic informacyjnych – 2 szt. 3.834,00 3.834,00

7. zakup termosów 500,00 499,18

9
Ligota Dobrodzieńska

1. zakup wyposażenia świetlicy 7.800,00 7.800,00
20.759,50

2. zakup koszy na śmieci 2.000,00 1.610,00

3. zakup tlucznia 6.350,18 6.350,18

4. opłata za energię cieplną do świetlicy 5.000,00 4.999,32

10 Makowczyce 1. odbudowa drewnianego budynku dawnej remizy w 
Makowczycach ze zmianą  przeznaczenia na miejsce 
spotkań lokalnej społeczności

17.106,76 17,106,76 17.106,76

11 Myślina

1. zakup opału do budynku gminnego przy ul. 
Przejazdowej 2 w Myślinie 2.000,00 1.998,80

38.870,55

2. organizacja warsztatów artystycznych 1.000,00 999,15

3. przebudowa budynku gminnego przy ul. Przejazdowej 2 
w Myślinie 35.879,00 35.872,60

12 Pietraszów 1. remont ulicy Gromadzkiej 16.912,37 16.912,37 16.912,37

13 Pludry

1. wymiana urządzeń na placu zabaw przy budynku 
przedszkola w Pludrach 19.000,00 18.999,99

38.798,18

2. zakup opału do budynku starej szkoły 4.000,00 4.000,00

3. organizacja Biegu Szlakiem Pluderskich Stawów 1.500,00 1.500,00

4. zakup i zamontowanie lustra przy wyjeździe z ul. 
Piaskowej na ul. Robotniczą 1.000,00 927,30

5. zakup zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony 
ludności DSP z terminalem DTG oraz sprzętu dla OSP 
Pludry

10.000,00 10.000,00

6. organizacja spotkań i warsztatów dla mieszkańców 1.000,00 1.000,00

7. zakup sprzętu sportowego dla PSP w Pludrach 2.379,00 2.370,89

14 Rzędowice 1. urządzenie placu zabaw 27.954,00 27.954,00 27.954,00

15 Szemrowice

1. zakup jednego kombinezonu UPS oraz trzech 
kombinezonów na osy dla OSP Szemrowice 3.650,00 3.650,00

28.686,88

2. montaż dwóch lamp na ul. Szkolnej 20.000,00 20.000,00

3. zakup opału dla OSP Szemrowice 2.650,00 2.646,00

4. usługa koszenia gminnych terenów zielonych 2.000,00 2.000,00

5. zakup paliwa i oprzyrządowania 392,70 390,88

16 Warłów 1. wyrównanie drogi tłuczniem bazaltowym (nr ew. 71.1) 17.184,52 17.184,51 17.184,51

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Referatu Organizacyjno-Samorządowego
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3.4. Pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych dla Gminy Dobrodzień w 
ramach tzw. „małych grantów” oraz projektów społecznych.

W roku 2019  ubiegano się i pozyskano  środki na poniższe projekty społeczne:
1. „Budowa budynku żłobka w Dobrodzieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, konkurs „Ma-
luch +” 2020, dofinansowanie na budowę i wyposażenie nowego żłobka w Dobrodzieniu, kwota
dotacji to 1 000 000,00 zł. Budynek żłobka ma zostać wybudowany i oddany do użytku do końca
roku 2020. Wkład własny wynosił na etapie składania wniosku 300.000,00 zł. Zakończenie zadania
nastąpi w roku 2020.
2. „Utworzenie klubu senior+ w miejscowości Myślina”, program ”Senior+2020”- wnioskowana
dotacja 150.000,00 zł, wkład własny 38.000,00 zł. W przypadku otrzymania dofinansowania za-
kończenie zadania nastąpi w roku 2020. 

W ramach „małych grantów” pozyskano środki na następujące zadania:
1. "Partycypacja  w  Planowaniu"  -  projekt  współfinansowany  ze  środków  Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
grant w wysokości 30.000,00 złotych na przeprowadzenie konsultacji społecznych. Do realizacji
zadania nie był wymagany wkład własny.  Zakończenie zadania nastąpi w roku 2020.
2. „DOBRODZIEŃ  DLA  AKTYWNYCH  SENIORÓW”  -  projekt  dofinansowany  przez
Fundację  BGK,  koszt  zadania  9.693,50  zł,  w  tym  dotacja  7.293,50  zł  z  przeznaczeniem  na
organizację wycieczek, pogadanek, wyjazdów do kina i teatru. Zakończenie zadania nastąpiło w
grudniu 2019r.
3.  Cyfrowy Dobrodzień – grant w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020 w wysokości 40.000,00 zł (gmina udział bezkosztowy), zakończenie zadania w  2020r.
4.  Asystent osoby niepełnosprawnej - Przyznane na 2020 rok środki w kwocie 54.000 zł na
realizację zadania pochodzą z Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem programu jest Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu. Zakończenie zadania nastąpi w roku 2020. 
5. Groby i  cmentarze wojenne w kraju  2020 – „Ocalić  od zapomnienia – odnowienie grobu
Powstańców Śląskich w Dobrodzieniu”. Dotacja 48.000,00 zł, wartość zadania 60.000,00zł (ocena
wniosku jest  w trakcie).   Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, obecnie w fazie kompletowania
dokumentacji. Realizacja zadania nastąpi w roku 2020.

W  roku  sprawozdawczym  kontynuowano  również  realizację  projektu  ze  środków
pozyskanych w latach poprzednich. Zadanie polegało na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej
wzdłuż  ulicy  Wojska  Polskiego,  środki  pozyskano  z  ramach  poddziałania  19.2  "Wsparcie
wdrażania  operacji  w  ramach  strategii  rozwoju  lokalnego  kierowanego  przez  społeczność”
objętego Programem Rozwoju  Obszarów Wiejskich  na  lata  2014-2020.  Koszt  całości  projektu
wynosił 50.000,00 zł, z czego środki dotacji w wysokości 31.815,00 zł. Zadanie zakończono w
sierpniu 2019r. a wniosek o płatność został złożony dnia 22.10.2019r.  

4. Realizacja polityk, programów i strategii.
W 2019 r. w gminie Dobrodzień obowiązywało 16 lokalnych dokumentów strategicznych

i programowych, w tym:
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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 2016-2025 - 

uchwała Nr XI/ 106/2015.

Polityki, programy, plany uchwalone na rok 2019:
1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na  2019 rok - 

uchwała Nr III/12/2018);
2. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok – uchwała Nr III/13/2018);
3. Program Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok  2019 - uchwała Nr 
II/4/2018);

4. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Dobrodzień w 2019 roku – uchwała Nr VI/40/2019 ;

5. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 -  uchwała Nr VII 49 2019 ;
6. Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - uchwała Nr XIV 127 2019.

Polityki, programy, plany uchwalone przed 2019 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. 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;
6. 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;

7. Gminny program opieki nad zabytkami gminy Dobrodzień na lata 2018-2021 -  uchwała Nr
XXXVII/306/2018.

4.1. 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. Dokument ten został uchwalony
w 2017 r.  i  zakłada,  że  „ocena postępów we wdrażaniu  strategii  będzie dokonywana w cyklu
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dwuletnim i będzie oparta o zestaw bazowych wskaźników”. Pierwsza taka ocena została dokonana
w 2019 r. w oparciu o wybrane wskaźniki, przedstawione w poniższej tabeli.

Tab.8 Zestawienie celów Strategii Rozwoju Gminy Dobrodzień (…) i wskaźników ich monitorowania

Nazwa celu Rodzaj wskaźnika
wartość za 
2019 rok

I. Poprawa 
standardu życia 
mieszkańców 

 stopa bezrobocia, 
 dochód (ogółem) gminy na 1 mieszkańca, 
 odsetek osób korzystających z pomocy społecznej, 

2,08 %
9 894,-
8,2%

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

 % budżetu gminy przeznaczonych na sport, rekreację, 
turystykę 

 łączna długość tras turystycznych na terenie gminy

9,46 %

ok 30 km

III. Modernizacja
i rozbudowa 
infrastruktury

 stopień zwodociągowania (w stosunku do liczby 
mieszkańców),

 stopień  skanalizowania gminy (w stosunku do liczby 
mieszkańców),

 długość wyremontowanych, zmodernizowanych dróg w km 
i poniesione nakłady, 
 długość wybudowanych nowych dróg na terenie gminy 

wraz z poniesionymi nakładami

88,9%

48,3%

14 km /          
277 781,09 zł

0 km / 0 zł

IV. Tworzenie 
warunków dla 
rozwoju 
gospodarczego 
gminy

 
 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

40,34  ha
6,65%

46

3%

Źródło: Strategia rozwoju Gminy Dobrodzień na lata 2017 - 2025

4.2. 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.

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.
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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 (szczegółowych) przyjęto następujące wskaźniki

ich realizacji (Tab. 8). Monitoring ten jest realizowany corocznie w formie raportu oceniającego
„stopień realizacji poszczególnych celów strategicznych. Poniżej zastawiono wskaźniki z lat 2018,
2019.

Tab.9 Wskaźniki realizacji celów strategicznych wyznaczonych w Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych w Gminie Dobrodzień na lata 2016-2025

Lp
Treść celu

szczegółowego
Wskaźnik

Wartość wskaźnika 
w 2018 roku

Wartość wskaźnika 
w 2019 roku

1 Poprawa 
bezpieczeństwa 
socjalnego 
mieszkańców gminy 
nie posiadających 
dochodów własnych, 
lub posiadających 
dochody nie 
wystarczające na 
zaspokojenie 
podstawowych 
potrzeb życiowych. 

1. liczba osób, którym przyznano świadczenia w 
roku kalendarzowym

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

727

19 195

1 272 817,43 zł

2 programy
(Posiłek w szkole i 
domu – 254 osoby, 
Program Operacyjny 
Pomoc Żywnościowa –

816

8 275

1 101 097,43 zł

2 programy
(Posiłek w szkole i 
domu – 150 osób, 
Program Operacyjny 
Pomoc Żywnościowa – 
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302 osoby) 103 osoby
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

brak danych

bark danych

  5

brak danych

brak danych

 2

3 Zagwarantowanie 
dostępu do usług 
pielęgnacyjnych, 
opiekuńczych i 
wspomagających 
osobom w wieku 
starszym, chorym i 
niepełnospraw-
nym.

1. liczba osób objętych pomocą usługową
- usługi opiekuńcze 
- specjalist. usługi opiek.

2. liczba osób zatrudnionych jako opiekunki w 
przeliczeniu na pełne etaty 

3. liczba osób skierowanych do domów pomocy 
społecznej

 41 osób
8 dzieci

2

2

 45 osób,
10 dzieci, 
1 osoba dorosła

2

5

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

1. liczba rodzin objętych kompleksowym 
wsparciem

2. liczba osób korzystających z poradnictwa 
specjalistycznego 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

303 rodziny, w tym 14 
rodzin objęto 
asystenturą  

brak danych

3

1

13 553,88 zł

2 dzieci opuściło 
pieczę zastępczą 
(1 dziecko zostało 
adoptowane, 
1 dziecko osiągnęło 
pełnoletność) 

347 rodzin, w tym 15 
objęto asystenturą

brak danych

0

1

16 719,24 zł

1 dziecko opuściło 
opuściło pieczę 
zastępczą z powodu 
osiągnięcia pełnoletności

5 Przeciwdziałanie 
przemocy 
w rodzinie.

1. liczba prowadzonych Niebieskich Kart

2. liczba osób dotkniętych przemocą kierowanych 
do Ośrodków Wsparcia

3. liczba inicjatyw informacyjno-edukacyjnych na 
rzecz przeciwdziałania przemocy domowej

4. liczba wniosków o ściganie sprawców przemocy

13 kart (w tym 8 
nowych)

0

5

3

11 kart (w tym 6 
nowych)

0

5

4
6 Przeciwdziałanie 

uzależnieniom, 
w tym alkoholizmowi 
i narkomanii.

1. liczba osób objętych działaniami GKRPA

2. liczba projektów i programów przeciwdziałania 
uzależnieniom

14

2

33

2
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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

1100

13

0

9

1500

28

0
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7 Promowanie inicjatyw
obywatelskich
i aktywności 
społecznej w zakresie 
rozwiązywania 
lokalnych problemów 
społecznych.

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

Kampanie 
informacyjne w 
zakresie 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, 
współpraca z 
placówkami 
oświatowymi, służbą 
zdrowia, policją, 
sądem, kościołem, 
lokalną gazetą „Echem 
Dobrodzienia i okolic”,
Niebieska linia

Zespół 
Interdyscyplinarny, 
placówki oświatowe, 
stowarzyszenia

dystrybucja broszur, 
materiałów 
informacyjnych

Projekty z zakresu 
profilaktyki agresji i 
przemocy, promujące 
zdrowy tryb życia, itd., 
współpraca z 
placówkami 
oświatowymi, służbą 
zdrowia, policją, sądem, 
kościołem, itd., 
nieodpłatna pomoc 
prawna

Zespół 
Interdyscyplinarny, 
placówki oświatowe, 
stowarzyszenia

dystrybucja plakatów i 
ulotek informacyjnych

Źródło: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  oraz dane opracowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek  
Pomocy Społecznej

4.3 Programy i działania związane z ochroną środowiska
Gmina Dobrodzień posiada "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu

Miasta i Gminy Dobrodzień". W ramach realizacji programu w roku 2019  Gmina Dobrodzień
przystąpiła do ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w  Opolu  naboru  wniosków  do  Ogólnopolskiego  programu  finansowania  usuwania  wyrobów
zawierających azbest. Gmina Dobrodzień złożyła wniosek i w związku z tym została podpisana
umowa  na  dofinansowanie  100%  kosztów  realizacji  przedsięwzięcia.  W roku  2019  odebrano
wyroby zawierające Azbest z 5 posesji zgodnie z wnioskami jakie złożyli właściciele. Całkowity
koszt  operacji  wyniósł  7.128,19 zł,  z  czego  3.564,10 zł  dofinansował  WFOŚiGW w Opolu  a
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3.564,09 zł dofinansował NFOŚiGW. Program pozwolił na unieszkodliwienie łącznie 11,447 Mg
wyrobów zawierających azbest. W roku 2018 unieszkodliwiono 25,13 Mg.

W celu polepszenia warunków środowiskowych, w których żyją mieszkańcy gmina podjęła
również  działania  polegające  na   dofinansowaniu  wymiany  25 kotłów na  kwotę  74.500  zł  ze
środków pochodzących z budżetu Gminy Dobrodzień. W roku 2018 dofinansowano wymianę  21
kotłów na kwotę 56 000 zł.

Kolejnym  działaniem  podjętym  w  roku  2019  było  przystąpienie  do  konkursu  w  celu
uzyskania  środków  z  Urzędu  Marszałkowskiego.  Środki  pochodzą  z  Regionalnego  Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 z  przeznaczeniem na działania mające
na celu ochronę stanu powietrza. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w 2020 roku. Pozyskane środki
mają być przeznaczone na dofinansowanie programu wymiany kotłów centralnego ogrzewania na
kotły ekologiczne spełniające nowe wymogi dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń. 

W roku sprawozdawczym wydano 7 decyzji związanych z przeprowadzeniem procedury
oceny  oddziaływania  na  środowisko  oraz  zaopiniowano  projekt  dodatku  nr  1  do  planu  ruchu
Odkrywkowego Zakładu Górniczego „Główczyce” na lata 2016-2022.

Od 01.07.2013 roku obowiązuje nowy system gospodarki odpadami. Gmina zorganizowała
odbiór  odpadów  komunalnych  z  nieruchomości  zamieszkałych.  Rada  Miejska  ustaliła,  że
najbardziej  optymalną  opłatą  spełniającą  zasadę  „wytwarzający  płaci”  za  gospodarowanie
odpadami  będzie  opłata  naliczana  od  liczby  osób  zamieszkałych  na  terenie  nieruchomości.
Miesięczna  opłata  w roku 2019 wynosiła  15 zł/osobę,  natomiast  w przypadku nieprowadzenia
segregacji odpadów 30 zł/osobę. Właściciele nieruchomości, gdzie nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają  odpady  komunalne  zobowiązani  są  do  zawarcia  umowy  z  dowolnym  podmiotem
działającym  w  zakresie  zbierania  odpadów.  W w  wyniku  postępowania  przetargowego,  które
odbyło się w roku 2018 do obsługi powyższego zadania wyłoniono firmę Wywóz Nieczystości oraz
Przewóz  Ładunków Wiesław Strach.  Umowa obowiązuje  do  końca  roku 2020.  Opłata  za  tonę
odpadów  zmieszanych  wynosiła  636,48  zł  brutto  a  segregowanych  400  zł  brutto.  Średnio
miesięczna opłata za usługi wywozu odpadów w 2019 roku wyniosła 163.839,72 zł. 

Systemem  gospodarowania  odpadami  objęto  do  31  grudnia  2019  r.  ogółem  2383
nieruchomości. Łączne wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku
2019  wyniosły  1.201.944,12  zł.  Pobierana  opłata  przeznaczana  jest  na  pokrycie  kosztów
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi takich jak: odbiór, transport i
utylizacja odpadów. Łączne koszty z tego tytułu poniesione w roku 2019 wyniosły 2.059.943,99 zł.
W związku z powyższym z budżetu gminy dopłacono 857.999,87 zł.

Gmina  Dobrodzień  na  dzień  31.12.2019  r.  nie  posiadała  PSZOKa.  Mieszkańcy  mają
możliwość  oddania  odpadów  z  rozbiórek,  zużytego  sprzętu,  wielogabarytów,  opon,
przeterminowanych  leków  i  opakowań  po  chemii  gospodarczej  w  ramach  tzw.  mobilnego
PSZOKa, który organizowany jest dwa razy w roku w wyznaczonych punktach.
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W  2019  roku  na  terenie  gminy  nie  istniały  legalnie  działające  wysypiska  odpadów
komunalnych.  Na dzień 1 stycznia 2019 r. na 1 mieszkańca/mieszkankę gminy przypadało 130,44
kg  selektywnie  zebranych  odpadów  komunalnych  oraz  341,87  kg  zmieszanych  odpadów
komunalnych, zaś pod koniec roku dane te przedstawiały się następująco: 185,74 kg selektywnie
zebranych odpadów komunalnych oraz 341,87 kg zmieszanych odpadów komunalnych.
Gmina musi zapewnić osiągnięcie: 
− poziomów odzysku odpadów segregowanych, 
− ograniczenie masy składowanych odpadów biodegradowalnych. 
W przypadku nieosiągnięcia ustawowych poziomów odzysku w poszczególnych latach na Gminy
zostanie nałożona przez WIOŚ kara finansowa, która w konsekwencji może spowodować wzrost
przedmiotowej opłaty.  Corocznie do 31 marca sporządza się sprawozdanie z realizacji  zadań z
zakresu  gospodarowania  odpadami  komunalnymi,  które  przedkładane  jest  Marszałkowi
Województwa i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska i jest podstawą do wyliczenia
poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i
szkła. W związku z epidemią COVID-19 termin składania sprawozdań został wydłużony do końca
czerwca br.

W roku 2019 podjęto  działania mające na celu rozpoczęcie budowy punktu selektywnej
zbiórki  odpadów w Dobrodzieniu.  W związku z powyższym poniesiono wydatki  w wysokości
5.166,00  zł  na  wykonanie  aktualizacji  kosztorysu  oraz  nadzór  autorski.  Do  końca  2019r.
zrealizowano 2,53% z 1.176.413,79 zł planowanych nakładów na to zadanie. W 2020 r. planowane
jest  przeprowadzenie  przetargu  nieograniczonego  na  wykonanie  PSZOK  oraz  pełna  realizacja
zadania. 

4.4. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Łączna  wysokość  środków  zaplanowanych  w  budżecie  gminy  na  realizację  gminnego
programu  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych   i  narkomanii  w 2019  roku
wyniosła 183 000,00 zł. 

Łączna wysokość środków finansowych faktycznie wykorzystanych na realizację gminnego
programu  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  i  narkomanii  w  2019  roku
wyniosła 155.523,94 zł. Środki pochodzą z tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez
gminę  z  tytułu  udzielonych  zezwoleń  na  sprzedaż  alkoholu).  W  2019  r.  środki  zostały
przeznaczone na:

 prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej  i  edukacyjnej  w  zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności
dla  dzieci  i  młodzieży  w  tym  prowadzenie  pozalekcyjnych  zajęć  sportowych,  a  także
działalność  na  rzecz  dożywiania  dzieci  w  pozalekcyjnych  programach  opiekuńczo  -
wychowawczych i socjoterapeutycznych przeznaczono 55 397,97 zł,

 wspomaganie  działalności  instytucji,  stowarzyszeń  i  osób  fizycznych,  służące
rozwiązywaniu  problemów alkoholowych,  narkotykowych  i  zapobieganiu  zachowaniom
problemowym przeznaczono 37 421,37 zł,
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 stworzenie systemu monitoringu w celu minimalizacji negatywnych zdarzeń związanych ze
spożywaniem  alkoholu,  narkotyków  i  zapobieganiu  zachowaniom  problemowym
przeznaczono 24.789,60 zł.

Na dzień  1  stycznia  2019 r.  31  podmiotów posiadało  zezwolenie  na sprzedaż  napojów
alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2019 r. – 30 podmiotów. Przyczyną spadku jest likwidacja
punktu sprzedaży napojów alkoholowych. Łącznie wydano 38 zezwoleń na sprzedaż i podawanie
napojów alkoholowych. Przyjęto 31 oświadczeń o sprzedaży napojów alkoholowych.
Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęły 33 wnioski o skierowanie
na leczenie odwykowe osób podejrzanych o uzależnienie od alkoholu. Do biegłych sądowych w
celu ustalenia stopnia uzależnienia od alkoholu i określenia  ewentualnego leczenia przesłano 24
wnioski,  a  do  Sądu  Rejonowego  w  Oleśnie  z  prośbą  o  nałożenie  obowiązku  przymusowego
leczenia skierowano 11 wniosków. Na terenie gminy działalność profilaktyczna prowadzona była
przez Poradnię Odwykową ZOZ w Oleśnie, w której leczyli się nasi mieszkańcy. Z naszego terenu
do  Poradni  w  celu  leczenia  zgłosiło  się  27  osób  uzależnionych  od  alkoholu  oraz  7  osób
współuzależnionych. 

4.5 Program Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Na dzień 1 stycznia 2019 r. funkcjonowało w gminie 17 organizacji pozarządowych, w tym
7 stowarzyszeń, 2 kluby sportowe, 8 towarzystw.  Na koniec roku, dane te nie uległy zmianie.
W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, powierzono
wykonanie następujących zadań publicznych:

 pomoc społeczna, promocja i ochrona zdrowia: do konkursu wpłynęła 1 oferta, którą
zakwalifikowano  do  procedury  konkursowej,  zadanie  powierzono  Caritas  Diecezji
Opolskiej z siedzibą w Opolu ( kwota 126 000,00 zł)  – zadanie zostało wykonane;

 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: organizacja sportu piłki nożnej na terenie
miejskim  -   do  konkursu  wpłynęła  1  oferta,  którą  zakwalifikowano  do  procedury
konkursowej,  zadanie  powierzono Klubowi  Sportowemu „START” Dobrodzień   (kwota
74 000,00 zł) – zadanie zostało wykonane; organizacja sportu w zakresie koszykówki na
terenie miejskim -  do konkursu wpłynęła 1 oferta, którą zakwalifikowano do procedury
konkursowej,  zadanie  powierzono Klubowi  Sportowemu „START” Dobrodzień   (kwota
64 000,00 zł) – zadanie zostało wykonane.

Według sprawozdania z realizacji  Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za
rok 2019 na powyższe zadania  przeznaczono łącznie kwotę 264 000,00 zł.

W ramach trybu małych dotacji udzielanych na podstawie art. 19a z dnia 24 kwietnia 2013
roku o działalności  pożytku publicznego i  o  wolontariacie,   wsparto  wykonanie  następujących
zadań:
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 zadanie  o  nazwie:  działalność  na  rzecz  dzieci  i  młodzieży,  w tym wypoczynku  dzieci  i
młodzieży, organizacji: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki,
Kolejka, wsparto  kwotą 1 000,00 zł;

 zadanie  o  nazwie:  działalność  na  rzecz  lokalnych  mniejszości  narodowych  i  ochrony
dziedzictwa  kulturowego, organizacji:  Towarzystwo  Społeczno-Kulturalne  Niemców  na
Śląsku Opolskim, wsparto kwotą 2 000,00 zł;

 zadanie  o  nazwie:  działalność  na  rzecz  osób w wieku emerytalnym,  organizacji:  Polski
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów  koło Dobrodzień, wsparto kwotą 1 500,00 zł;

 zadanie o nazwie:  pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób, organizacji: Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka wsparto kwotą 1 500,00 zł.

4.6 . Zagospodarowanie przestrzenne.
Na początku 2019 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego  było objęte

ok. 3 % terenu gminy i ten stan w trakcie roku nie uległ zmianie. Prowadzona była procedura
opracowania  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  części  miejscowości
Gosławice, Główczyce i Zwóz ( bez terenów leśnych i rozległych kompleksów pól ), dwukrotnie
przeprowadzono  konsultacje  społeczne  z  mieszkańcami  tych  miejscowości.  Przystąpiono  do
opracowania zmiany Studium dla całego terenu gminy Dobrodzień, a także do zmiany Studium dla
części działki w m. Klekotna pod eksploatację kruszywa – piasku .

W 2019 r.  wydano 2 decyzje o lokalizacji  inwestycji  celu publicznego, które dotyczyły
budowy i przebudowy linii kablowych w m. Klekotna i linii SN Dobrodzień – Bzinica Stara.

W wymienionym okresie wydano 61 decyzji o warunkach zabudowy ( w tym 22 z 2018 r. ),
dla porównania w roku 2018 wydano 58 decyzji o warunkach zabudowy ( w tym 12 z 2017r.).
Wydane decyzje dotyczyły zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 34 szt. ( budowa nowych
budynków,  przebudowy,  rozbudowy,  itp.  ),  zabudowy  usługowej  –  14  decyzji,  zabudowy
zagrodowej – 8 ( budowa 2 obór, przebudowy i rozbudowy budynków gospodarczych związanych
z rolnictwem ) oraz 5 lokalizacji farm fotowoltaicznych. 

Nadano numerację porządkową dla 5 budynków mieszkalnych na wsi i 3 w mieście i 5 dla
innych obiektów ( hale magazynowe i handlowo – usługowe ) oraz potwierdzono numerację dla 3
nieruchomości .

W  2019  r.  prowadzono  i  wydano  21  decyzji  zatwierdzających  projekty  podziału
nieruchomości ( w tym 9 z 2018 r. ) oraz rozgraniczano i zatwierdzono 2 decyzjami przebieg granic
nieruchomości .

W  badanym  roku  wydano  209  zaświadczeń  z  obowiązujących  miejscowych  planów
zagospodarowania przestrzennego.

4.7. Obszary inwestycyjne na terenie Gminy Dobrodzień
Cechą charakterystyczną gminy i miasta Dobrodzień jest przeważający przemysł stolarski.

Ponadto  na  obszarze  gminy  funkcjonują  przedsiębiorstwa  z  kategorii  handel  i  naprawa  oraz
mniejsze  zakłady  przemysłowe,  usługowe  i  rzemieślnicze.  Blisko  połowa  wszystkich
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funkcjonujących  w  gminie  przedsiębiorstw  zlokalizowana  jest  w  obrębie  miasta  Dobrodzień.
Gmina Dobrodzień wprowadza różnego rodzaju instrumenty zachęcające nowych inwestorów do
lokowania swojego kapitału na jej terenie. Na podstawie Uchwały nr XL/337/2018  Rady Miejskiej
w  Dobrodzieniu  z  dnia  17  października  2018  roku  w  sprawie  zwolnień  od  podatku  od
nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Dobrodzień
wprowadzono zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe
inwestycje na terenie gminy Dobrodzień. W roku sprawozdawczym udzielono zwolnień z podatku
od nieruchomości na łączną kwotę 345 329,05 zł, dla porównania w roku 2018 udzielono zwolnień
z podatku od nieruchomości na kwotę 227 034,23 zł.

Zgodnie  z  Centralną  Ewidencją  i  Informacją  o  Działalności  Gospodarczej  (CEIDG),
według stanu na dzień 31 grudnia 2019r. ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które
mają główne miejsce prowadzenia działalności w gminie Dobrodzień obejmowała 501 pozycji, z
czego  status  „aktywny”  posiadały  461  podmioty,  status  „zawieszony”  posiadały  40  podmioty.
Ponadto  w  trakcie  roku  wykreślono  29  podmiotów.  Podmioty  gospodarcze  funkcjonujące  na
terenie gminy to przede wszystkim małe i średnie zakłady rodzinne. W trakcie roku zarejestrowano
46 nowych podmiotów.

W roku 2019 w do strefy gospodarczej włączono następujące obszary inwestycyjne:

OBSZAR NR 1 Obszar:  ok. 35 ha (13.80 ha część północna, 21.20 ha część południowa)
zlokalizowany  w  Dobrodzieniu,  teren typu  “greenfield”,  który  nie  posiada  aktualnego  planu
zagospodarowania  przestrzennego,  ale  istnieje  możliwość  wydania  warunków zabudowy,  teren
posiada bardzo dobrą lokalizację, blisko skrzyżowania DK 46 - Opole-Częstochowa i  DW 901
Poznań-Gliwice, teren stanowi część Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

OBSZAR NR 2  Obszar:  3,38  ha  zlokalizowany  w  Dobrodzieniu  -  rondo,  teren  typu
“greenfield”, teren przeznaczony do zabudowy usługowej i produkcyjnej (w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego), posiada bardzo dobrą lokalizację, blisko skrzyżowania DK 46
- Opole-Częstochowa i DW 901 Poznań-Gliwice.

OBSZAR NR 3 Obszar: 1,96 ha, teren  typu “greenfield”, zlokalizowany w Błachowie, który
nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, ale istnieje możliwość wydania
warunków zabudowy,  teren posiada bardzo dobrą lokalizację, blisko skrzyżowania DK 46 - Opole-
Częstochowa i DW 901 Poznań-Gliwice.

W  obszarze  nr  1  istnieje  możliwość  odliczenia  od  podatku  dochodowego  dla  firm
inwestujących na obszarze KSSE 35% wartości inwestycji dla dużych firm (10% dla średnich i
20% dla małych) oraz możliwość odliczenia z podatku przez kolejne 15 lat  zależna od decyzji
KSSE. W obszarach o numerach 2 i 3  istnieje możliwość odliczenia od podatku dochodowego
35% kosztów inwestycji dla dużych firm (10% dla średnich i 20% dla małych firm) przez okres do
12 lat w zależności od decyzji Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
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Dnia 11 grudnia 2019 roku odbyło się  I Dobrodzieńskie Forum Gospodarcze cieszące się
dużym zainteresowaniem lokalnych przedsiębiorców. W jego trakcie została podpisana umowa z
Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, na mocy której do oferty inwestycyjnej KSSE dołączył
obszar nr 1.

4.8. Transport zbiorowy na terenie gminy
 Gmina Dobrodzień jest organizatorem usług publicznych w ramach publicznego transportu

zbiorowego  w komunikacji  lokalnej  na  terenie  Gminy  Dobrodzień,  natomiast  operatorem jest
ZGKiM w Dobrodzieniu.

Dzięki  podjętym  staraniom  Gmina  Dobrodzień  pozyskała  środki  na  dofinansowanie
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Na podstawie umowy zawartej z
Wojewodą Opolskim w okresie 1 września – 31 grudnia 2020 roku pozyskano środki w wysokości
32.982,10  zł.  Zgodnie  z  ogłoszeniem  Wojewody  Opolskiego  o  naborze  wniosków  w  ramach
Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w roku 2019
przysługiwała dopłata  w wysokości 1 zł do wozokilometra.

Transport  wykonywany był na liniach komunikacyjnych:

 linia nr 1 -  trasa Dobrodzień – Bzinica – Pludry – Liszczok - Dobrodzień,

 linia nr 2 - trasa Dobrodzień – Gosławice – Główczyce – Zwóz – Gosławice - Dobrodzień,

 linia  nr  3  -  trasa Dobrodzień  – Ligota  –  Myślina – Turza – Dąbrowica  – Grodziec  –
Dąbrowica- Turza – Myślina – Błachów – Dobrodzień,

 linia nr 4 - trasa Dobrodzień – Bzionków – Rzędowice – Klekotna – Malichów – Kocury –
Warłów – Szemrowice – Warłów – Dobrodzień.

Finansowanie organizacji transportu lokalnego w roku 2019  realizowane było z następujących 
źródeł:
-  biletów i kar nałożonych na podróżnych 142 829,74
- środków własnych gminy 197 321,50
- dopłat z Funduszu rozwoju   32 982,10
   przewozów autobusowych                                                                

Razem 373 133,34

5. Część analityczna.
5.1 Oświata i edukacja oraz opieka nad dziećmi do lat 3.

Łączne  roczne  wydatki  gminy  na  oświatę  i  żłobek  gminny  wyniosły  w  roku  2019
17.469.236,66 zł, z czego 11 148 716,00 zł pokryte zostało z subwencji oświatowej przekazanej z
budżetu  państwa.  Środki  subwencji  wystarczyły  na  pokrycie  64,5% wszystkich  wydatków  na
oświatę (bez żłobka). Dla porównania w roku 2018 wydatki gminy na oświatę i żłobek gminny
wynosiły 16.691.872,59 zł,  z czego  11 100 199,00 zł  pokryte zostało z subwencji oświatowej.
Środki subwencji wystarczyły na pokrycie 67,2% wszystkich wydatków na oświatę w 2018 roku
(bez żłobka).  
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Wydatki  dotyczyły  wszystkich  jednostek  oświatowych  Gminy  Dobrodzień,  ZEASIP w
Dobrodzieniu,  Gminnego  Żłobka  w  Dobrodzieniu  oraz  dotacji  dla  niepublicznych  placówek
oświatowych działających na terenie Gminy Dobrodzień.

Na terenie gminy w 2019 r. funkcjonowały następujące gminne jednostki oświatowe finansowane z
budżetu Gminy Dobrodzień: 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrodzieniu – funkcjonująca w dwóch budynkach 
usytuowanych przy ulicy Piastowskiej 17 i  49. W strukturach szkoły funkcjonuje również  
Oddział Przedszkolny w Główczycach;

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Szemrowicach - w strukturach szkoły funkcjonuje 
również oddział przedszkolny;

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Turzy -  w strukturach szkoły funkcjonuje zamiejscowy 
oddział przedszkolny w Myślinie;

 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pludrach – w skład którego wchodzi Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Pludrach, Przedszkole Samorządowe w Pludrach oraz oddział zamiejscowy 
przedszkola w Bzinicy Starej;

 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu

oraz niewchodzący do struktury oświatowej Gminny Żłobek.

Jednostki  budżetowe  obsługiwane  przez  centrum  usług  wspólnych  oraz  Zespół  Ekonomiczno
Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu zrealizowały łączne wydatki w wysokości
14 841 000,68 zł, natomiast koszt funkcjonowania Żłobka wyniósł 177 643,68 zł.
Ponadto,  w  gminie  w  2019  r.  funkcjonowały  niepubliczne  szkoły  i  przedszkola  otrzymujące
dotacje z budżetu Gminy Dobrodzień: 

 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bzinicy Starej
             Bzinica Stara, ul. K.Miarki 2

  Zespół Szkolno-Przedszkolny Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Gosławicach, Szkoła
Podstawowa oraz Przedszkole

 Gosławice, ul. Sierakowska 1 

 Przedszkole Niepubliczne Integracyjne „ Promyk” w Błachowie
 Błachów, ul. Szkolna 2

 Łączna kwota dotacji udzielonych niepublicznym jednostkom oświatowym w roku 2019 wyniosła
2 591 087,01 zł

We wrześniu 2019 r. naukę w szkołach rozpoczęło, odpowiednio :

 PSP Dobrodzień -  300 uczniów, 10 przedszkole (odział Główczyce),

 PSP Pludry - 88 uczniów, 53  (PS Pludry oraz oddział zamiejscowy Bzinica),

 PSP Szemrowice  -   93 uczniów , 36 przedszkole,

 PSP Turza -  70 uczniów, 40 przedszkole (oddział Myślina)
oraz
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 Przedszkole Dobrodzień – 124 przedszkolaków.

W szkołach odbywała się nauka następujących języków obcych: 

 języka angielskiego (wszystkie szkoły),

 języka niemieckiego (wszystkie szkoły),

 język hiszpański (PSP Turza, PSP Szemrowice)  wprowadzony do oferty edukacyjnej we
wrześniu 2019.

Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2019 r. średnio:

 PSP Dobrodzień   –  do jednej klasy uczęszczało średnio 15 uczniów, 
najwięcej 23 uczniów w klasach 7a i 8a,  najmniej 2 uczniów klasa 1d

 PSP Pludry    - do jednej klasy uczęszczało średnio 11 uczniów, 
najwięcej 16 uczniów,  najmniej 5 uczniów

 PSP Szemrowice    - do jednej klasy uczęszczało średnio 11 uczniów, 
najwięcej 21 uczniów ,  najmniej 5 uczniów

 PSP Turza    - do jednej klasy uczęszczało średnio 9 uczniów, 
najwięcej 13 uczniów ,  najmniej 4 uczniów 

 Przedszkole Dobrodzień   – do jednego oddziału średnio uczęszczało 20,7 przedszkolaków

W poszczególnych szkołach zatrudniono nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty:

 PSP Dobrodzień   –  44 etatu, w tym: mianowani – 6, dyplomowani – 38. W roku 2019
zatrudniono  1  nauczyciela,  zwolniono  4  nauczycieli.  Średnio  na  jednego  nauczyciela
przypada 7 uczniów.

 PSP Pludry    -15,39 etatu,  w tym stażyści – 1 , mianowani – 3, dyplomowani - 11,89. Na
jednego nauczyciela przypada 5,78 ucznia. Przedszkole -  5,18 etatu, w tym: stażyści – 1,
kontraktowi – 1, mianowani – 0,18, dyplomowani – 3. Na jednego nauczyciela przypada
średnio 10,23 przedszkolaka.

 PSP Szemrowice    - 18,62 etatu, w tym: stażyści – 0,57, kontraktowi –  5,30, mianowani – 
3,68, dyplomowani –  9,07. Na jednego nauczyciela przypada średnio 7 uczniów.     

 PSP Turza    -  15,70 etatu, w tym: 0,16 - stażyści, 2,43 - kontraktowi, 5,03 - mianowani,
8,08 dyplomowani. Na jednego nauczyciela przypadka średnio 7 uczniów. 

 Przedszkole Dobrodzień   – 12,19 etatu, w tym:  kontraktowi - 1.09 etatu, mianowani  - 3,
dyplomowani - 8,10 etat.   Średnio na jednego nauczyciela przypada 10,33 przedszkolaka.

 
Poniższa tabela prezentuje wydatki poniesione przez Gminę Dobrodzień w roku 2019 z podziałem
na poszczególne szkoły,przedszkola, żłobek i ZEASiP. 
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Tab.10  Liczba uczniów uczęszczających do placówek opiekuńczo wychowawczych Gminy Dobrodzień oraz 
wydatki tych placówek

Szkoła Liczba dzieci 
uczęszczających do 
placówki (stan wg 
SIO na wrzesień 

2019 r.) 

Roczne wydatki 
placówki w 

przeliczeniu na 
ucznia 

Roczne wydatki 
szkoły ogółem 

Publiczna Szkoła Podstawowa w
Dobrodzieniu

300+10= 310 19.134,25 5.931.616,72

Publiczna Szkoła Podstawowa w
Szemrowicach

93+36=129 17.067,76 2.201.741,03

Publiczna Szkoła Podstawowa w Turzy 70+39=109 17.420,77 1.898.863,28
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pludrach

Publiczna Szkoła Podstawowa
88 17.810,50 1.567.323,40

Przedszkole Samorządowe Pludry 45 13.409,21 603.414,36

Oddział zamiejscowy przedszkola

Bzinica Stara

8 13.314,02 106.512,14

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi
w Dobrodzieniu

124 11.776,49 1.460.284,07

Gminny Żłobek 12 14.803,64 177.643,68

ZEASiP - - 893 602,00

Razem
- -

14.841.000,68

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Zespołu Ekonomicznego – Administracyjno Szkół i Przedszkoli w  
Dobrodzieniu

W roku 2019 szkoły ukończyło:

 PSP Dobrodzień   - 83 uczniów oddziałów gimnazjalnych, 53 uczniów oddziałów klas 8 (1
uczeń nie ukończył szkoły – nieklasyfikowany z 12 przedmiotów), promocję do następnej
klasy otrzymało  249 uczniów, zdawalność egzaminów kończących szkołę podstawową i
gimnazjum wyniosła 100 %.

 PSP Pludry    - 6 uczniów,  promocję do następnej klasy otrzymało 75 uczniów, zdawalność
egzaminów wyniosła 100% 

 PSP Szemrowice    -   8  uczniów, promocję  do  następnej  klasy  otrzymało  74 uczniów,
zdawalność egzaminów wyniosła 100%.

 PSP Turza    -  11 uczniów, promocję do następnej klasy otrzymało 58 uczniów, zdawalność
egzaminów 100%. 

Burmistrz w 2019 r.  przyznał  stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę    w
rodzinie. Z pomocy w 2019 roku skorzystało 152 uczniów. Na wypłatę stypendiów wydatkowano
z dotacji 48 845,82 zł, ze środków własnych 12 221,70 zł.

W 2019 roku korzystano także z dotacji celowej na wyposażenie szkół  w podręczniki,
materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 61
852,18 zł. Liczba uczniów, którzy skorzystali z pomocy wyniosła 645.
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Dwunastu uczniów zostało  objętych pomocą w ramach Rządowego Programu pomocy
uczniom „Wyprawka”. Kwota wsparcia – 4 680,00 zł.  
Ponadto :

 PSP Dobrodzień   – dyrektor przyznał stypendia za wyniki w nauce dla 71 uczniów oraz
wyniki sportowe dla 34 uczniów na łączną kwotę 10 500 zł;

 PSP Pludry   -  dyrektor przyznał stypendia za wyniki w nauce dla 22 uczniów  na łączną
kwotę 4 400 zł;

 PSP Szemrowice   - dyrektor przyznał stypendia za wyniki w nauce dla 31 uczniów oraz
wyniki sportowe dla 2 uczniów na łączną kwotę 4 150 zł;

 PSP Turza   - dyrektor przyznał stypendia za wyniki w nauce dla 19 uczniów  na łączną
kwotę 1 653zł.

Dowóz do szkół:

 PSP Dobrodzień   –  do szkoły dojeżdżało transportem publicznym 48 uczniów, co stanowi
16% wszystkich uczniów, 58 uczniów było dowożonych przez rodziców (19%),

 PSP  Szemrowice    -  do  szkoły  dojeżdżało  transportem  publicznym  57  uczniów
stanowiących 61,3% wszystkich uczniów; 17 uczniów było dowożonych przez rodziców
(18,28%),

 PSP Turza    - do szkoły dojeżdżało transportem publicznym 12 uczniów, co stanowi 17,1%
wszystkich uczniów, 33 uczniów było dowożonych przez rodziców (47%),

 PSP Pludry   – nie wystąpiła potrzeba dowozu uczniów transportem publicznym.
Szkoły realizowały następujące projekty, na które uzyskano dofinansowanie: 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- jest  uchwalonym  przez  Radę  Ministrów  programem
wieloletnim na lata 2016–2020 w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie
roli  bibliotek  publicznych,  szkolnych  i  pedagogicznych  jako  lokalnych  ośrodków  życia
społecznego  stanowiących  centrum dostępu  do  kultury  i  wiedzy.  Program składa  się  z  trzech
priorytetów, które realizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem
Biblioteki  Narodowej  i  Instytutu  Książki  oraz  Ministerstwa  Edukacji  Narodowej.  W  ramach
Priorytetu nr  3 -  Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych,    Gmina Dobrodzień  4
czerwca 2019 roku  podpisała umowę z Wojewodą Opolskim w sprawie wsparcia finansowego.
Gmina  za  pośrednictwem  Zespołu  Ekonomiczno-Administracyjnego  Szkół  i  Przedszkoli  w
Dobrodzieniu oraz pomocy dyrektorów pozyskała środki  dla  szkół  z przeznaczeniem na zakup
książek w następujących kwotach:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Turzy – 4.000 zł + 1.000 zł ( wkład własny),
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pludrach  – 4.000 zł + 1.000 zł ( wkład własny),
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szemrowicach – 4.000 zł + 1.000 zł ( wkład własny),
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrodzieniu – 12.000 zł + 3.000 zł ( wkład własny).

„ Posiłek w szkole i w domu” - wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023 został ustanowiony 15 października 2018 r. Oprócz zapewnienia wsparcia finansowego
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w  organizacji  stołówek  oraz  miejsc  spożywania  posiłków  w  szkołach,  tzw.  jadalni,  program
przewiduje  wsparcie  finansowe  gmin  w  udzieleniu  pomocy  w  formie  posiłku,  świadczenia
pieniężnego  w  postaci  zasiłku  celowego  na  zakup  posiłku  lub  żywności  oraz  świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Program składa się z 3 modułów.
1. Moduł dla dzieci i młodzieży,
2. Moduł dla osób dorosłych,
3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

W ramach  modułu  1  sfinansowano  bezpłatny  posiłek  w  szkole  dla  7  dzieci,  wartość
dofinansowania wyniosła 5.777,00 zł. W ramach modułu 3  zostało przyznane dofinansowanie dla
Publicznej  Szkole  Podstawowej  w  Turzy.  Całkowita  wartość  zadania  wyniosła  21.063,00  zł
(16.850,40 zł – przyznane wsparcie, 4.212,60 zł – wkład własny).

W trakcie  raportowanego  roku  poszczególne  placówki  oświatowe  realizowały  również  liczne
projekty bezkosztowe:

 PSP Dobrodzień   :
Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem”,
Projekt edukacyjny „Twórczo z teatrem”,
Projektu „Sztuczna inteligencja” zajęcia programowania dla uczniów klas 1-3,
Projekt edukacyjny „Dzień zawodów”,
Projekt edukacyjny „Każdy tydzień przeciw przemocy – Zielony Tydzień”,
Projekt „Szlakiem królów, książąt i świętych, którzy w Dobrodzieniu bywali”.

 PSP Pludry:  
Projekt „Szklanka mleka”, 
Projekt „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

 PSP Szemrowice:  
           Międzynarodowy Projekt Edukacyjny – „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”,
           Ogólnopolski projekt edukacyjny - „W kręgu zawodów”,
           Ogólnopolski projekt edukacyjny  - „ Pocztówkowe przedszkole”,
           „Sztuczna inteligencja’’ – programowanie w szkołach opolskiego NUTS3.

 PSP Turza:   
Program dla szkół (mleko, owoce, warzywa), 
Projekt Chrońmy dziecięce uśmiechy,
Projekt Edukacja przez Szachy w Szkole,
Projekt Mądra Szkoła Czyta Dzieciom,
Projekt Sprzątanie świata,
Projekt Bezpieczne wakacje 2019,
Projekt Bezpieczna droga do szkoły,
Projekt Nie pal przy mnie, proszę,
Projekt Ratujemy i uczymy ratować,
Projekt Świąteczna paczka – PCK,
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Projekt Akademia bezpiecznego Puchatka,
Projekt Dziś oszczędzamy z SKO jutro z PKO,
Narodowe czytanie,
Powszechna nauka pływania dla klas III,
Projekt Góra grosza,
Projekt Wielka Liga Czytelnicza,
Projekt Akademia bezpieczeństwa PZU,
Projekt Sztuczna inteligencja – Programowanie w szkołach opolskiego NUT-3,
Projekt Mały miś w świecie wielkiej literatury,
Asy Internetu,
Projekt Profilaktyka Czerniaka,
Projekt Czyste powietrze wokół nas,
Projekt Bieg po zdrowie,
Projekt Trzymaj formę.

Corocznie wykonywane są niezbędne prace remontowe obiektów oświatowych. W roku
2019 wykonano:

 PSP  Dobrodzień   –  naprawę  rynny  na  łączniku  w  szkole  przy  Piastowskiej  17,
odprowadzenie deszczówki (przekop do rury w parku), remont szatni i sali gimnastycznej
w Oddziale Przedszkolnym w Główczycach;

 PSP Turza    - remont stołówki w ramach programu „ Posiłek w szkole i w domu”.

W gminie funkcjonował jeden żłobek.  W placówce przewidziano 12 miejsc, z czego na
dzień 1 stycznia 2019 r. wykorzystano 12  miejsc a na dzień 31 grudnia 2019 r. 12 miejsc. W 2019
roku na prowadzenie żłobka gmina wydała 177 643,68 zł.

5.2 Kultura , sport i rekreacja
W budżecie Gminy Dobrodzień na rok 2019  na realizację zadań w obszarze  kultura i

dziedzictwo narodowe przeznaczono kwotę 2 229 440,57 zł. Środki wydatkowano odpowiednio na
finansowanie zadań realizowanych bezpośrednio  przez  Urząd Miejski  w Dobrodzieniu oraz na
zadania  realizowane  przez  instytucje  kultury,  jak  również  zlecone  innym  organizacjom  i
instytucjom.

Zadania gminy w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku realizowane były
w  szczególności   przez  jednostki  organizacyjne  gminy:  DOKiS  w  Dobrodzieniu,  Miejską
Bibliotekę Publiczną w Dobrodzieniu.

5.2.1. Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu w Dobrodzieniu

Na zadania realizowane przez Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu z budżetu gminy
przeznaczono środki (dotację)  w wysokości 1 572 932,00 zł, środki wydatkowano na finansowanie
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organizacji  koncertów  i  wydarzeń  kulturalnych,  świąt  państwowych  i  jubileuszy  oraz  zadań
wynikających z programu współpracy partnerskiej miast.
W strukturach DOKiS znajdują się: Dom Kultury,  Muzeum Regionalne w Dobrodzieniu, Kino
Rodło,  Kryta  Pływalnia  „Delfin”,  Stadion  Miejski,   Stawy  Habas,   Informacja  Turystyczna,
Uniwersytet Trzeciego Wieku. Dodatkowo działalność DOKiS wzbogaca praca różnorakich sekcji,
praca  animatorów w świetlicach  wiejskich  –  Szemrowice,  Pludry,  Główczyce,  Kocury,  Ligota
Dobrodzieńska,  organizacja urodzin dla dzieci, wypożyczalnia kostiumów.

DOKiS realizował i uczestniczył w projektach:

 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i we współpracy ze Stowarzyszeniem
„Karolinka” wydano publikację „Karolinka – historia życia bohaterki popularnej śląskiej
piosenki” ,

 „Zaproś Masters” - projekt finansowany przez  Narodowe Centrum Kultury, polegający na
organizacji i sfinansowaniu wizyt studyjnych pracowników instytucji kultury mających na
celu  pokazanie,  w  jaki  sposób  wspierać  społeczność  lokalną  niewielkiej  gminy  w
aktywności kulturalnej i kulturotwórczej, jak włączać mieszkańców w działania instytucji
kultury, czerpiąc z tożsamości lokalnej.

  We  współpracy  z  Międzygminnym  Towarzystwem   Regionalnym  Dobrodzień-
Zębowice zrealizowano:

 Lokalna Grupa Działania  – Urząd Marszałkowski  –  druk przewodników „Dobrodzień  i
okoliczne miejscowości . Przewodnik turystyczny”;

 Lokalna Grupa Działania – Urząd Marszałkowski - „Modernizacja szlaku turystycznego –
przyrodniczo historycznego w Dobrodzieniu”-  wymiana tablic informacyjnych w parku
miejskim, wprowadzenie oznaczeń zabytków w mieście;

 Lokalna Grupa Działania – Urząd Marszałkowski – cyfryzacja atrakcji  turystycznych w
Krainie Dinozaurów ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Dobrodzień,   opracowanie
wirtualnej  mapy turystycznej gminy;

 Fundacja „ę” -  „Starko/Starzyku pogodej z nami” Historia mówiona śląskiego miasteczka
Dobrodzień”-  w  ramach  projektu  prowadzono  nagrywanie  wspomnień  mieszkańców
Gminy Dobrodzień;

 Lokalna  Grupa  Działania  -  „Historia  Straży  w  Makowczycach”-  sfinasowanie  zakupu
wyposażenia odbudowanej strażnicy.

Wydarzenia  plenerowe  organizowane  przez  DOKiS   mają  różnorodny  charakter,
skierowane są zarówno do dzieci, jak i  całych rodzin. Wymienić tu można:

 Dobrodzieńską  Majówkę  w  ramach  której  zorganizowano  piknik  rodzinny,  zabawę  na
terenie  osiedla  Strzelnica,  wycieczkę  rowerową,  bieg  i  marsz  Nordic  Walking  z  okazji
Święta Konstytucji 3 Maja,

 Dzień Dziecka z piknikiem w Parku Jordanowskim,

 Rodzinna Gra Terenowa "Poznaj Swój Dobrodzień".
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 Jarmark Wielkanocny"Święto Wielkanocnej Kroszonki" 

 Jarmark Bożonarodzeniowy, podczas otwarcia Rynku po remoncie.
W roku 2019 DOKiS był organizatorem wielu imprez plenerowych takich jak:

 Orszak Trzech Króli,

 Dni Dobrodzienia,

 Ogólnopolski Festiwal Mniejszości Narodowych i Etnicznych  "Źródło",

 IX Dobrodzień Classic Festival - w 2019 roku odbył się w plenerze,

 Dożynki Gminne (współorganizacja z sołectwem) - konkurs koron dożynkowych,

 Święto Niepodległości .
Kalendarz  imprez  corocznie  jest  wzbogacany  imprezami  stałymi  odbywającymi  się  

w budynku domu kultury, takimi jak: Koncert WośP, wernisaże malarstwa, akcja "Uszyj jasia",
Dzień Kobiet "Kolory kobiecości", Dobrodzieńskie Święto Stolarzy,  Dobrodzieńskie Konfrontacje
Teatralne,   Dobrodzieńskie  Święto  Poezji,  Minifestiwal  Piosenki  dla  Przedszkolaków  "Wesoła
Nutka", Noc w Domu Kultury,  Światowy Dzień dziergania czyli sztrykowania, zajęcia podczas
ferii  i  wakacji  dla  dzieci,  Narodowe  Czytania,  Święto  Pszczelarza,  Koncerty  fortepianowe  
z  udziałem dzieci  uczących się  gry na  instrumencie  -  "Urodziny Frycka",  Święto  Pluszowego
Misia, Wieczór z Mikołajem. 
W ramach działalności Muzeum Regionalnego w Dobrodzieniu zorganizowano między innymi:

 lekcje muzealne i zwiedzanie dla szkół;

 spotkanie pt. "Miasto książęce a dobra rycerskie - 170 lat odbudowy zamku Dobrodzień";

 spotkanie "Siedem wieków samorządności - 170 lat odbudowy Ratusza";

 Europejskie Dni Dziedzictwa. Ogólnopolska Akcja Narodowego Instytutu Dziedzictwa ;

 konkurs wiedzy o Ziemi Dobrodzieńskiej "Dobrodzienianin, to ja".

Działania kulturalne realizowane w roku 2019 zostały uhonorowane nagrodami:

 "Opolskie Gwiazdy Europy" dla Międzygminnego Towarzystwa Regionalnego Dobrodzień
- Zębowice za realizowanie projektów UE za pośrednictwem LGD "Kraina Dinozaurów",

 Nagrodą Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury - dla
dyrektora DOKiS za działalność kulturalną,

 Nagrodą Starosty Oleskiego dla dyrektora DOKiS za działalność kulturalną.
 
Działające w ramach DOKiS sekcje również mogą pochwalić się osiągnięciami:

 zajęcie II  miejsca w Mistrzostwach Świata w modelarstwie,

 udział grupy mażoretek „Fantazja” w Mistrzostwach Europy.

Główne wydarzenia sportowe:

 Bieg Długodystansowy "Dobrodzieńska Dycha" - 300 uczestników;

 48 Turniej Brydż Sportowego Par o "Puchar Śnieżnego Płatka" - 80 par;

 udział modelarzy w Mistrzostwach Świata na Węgrzech - srebrny medal;
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 XIII Zawody o Puchar Burmistrza w Pływaniu IX Majówka z Modelami Pływającymi;

 Bieg i marsz pod hasłem "Policz się z cukrzycą";

 Bieg i Marsz Nordic Walking z okazji Święta Konstytucji 3 maja.
 
DOKiS  wspomaga  również sekcje  sportowe: (pływacka)  Vega,  tenisa  stołowego,  sekcja
modelarska, sekcja brydż sportowego "Blotka", sekcja rowerowa "Jednoślad", sekcja wędkarska
"Habas", sekcja karate NIDAN, klub morsa "Sopel" .

W ramach działalności krytej pływalni organizowane są lekcje nauki pływania dla klas trzecich,
zajęcia WF dla uczniów szkół gminnych,  organizowane są również zawody pływackie, oprócz
tego basen jest codziennie udostępniany sekcji pływackiej Vega dla przeprowadzenia treningów.
 

5.2.2.  Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu

Na  zadania  realizowane  przez  Miejsko-Gminna  Bibliotekę  Publiczną  w  Dobrodzieniu  budżet
gminy przeznaczył dotację w kwocie 250.000 zł.  W skład  biblioteki wchodzą filie:

 filia biblioteczna w Myślinie,

 filia biblioteczna w Pludrach,

 filia biblioteczna w Szemrowicach.

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosił 39.907 woluminów, zaś na koniec roku - 36.832
woluminy.  W roku  sprawozdawczym  zakupiono  835  woluminy,  natomiast  ubytkowano  3.916
woluminów,  najwięcej  bo  1444  woluminów  w  filii  bibliotecznej  w  Myślinie.  Powodem  była
przeprowadzka  do  nowego  lokalu  i  konieczność  ubytkowania  wszystkich  zniszczonych  i
zdezaktualizowanych pozycji.

W 2018  roku  zarejestrowano  1085  czytelników,  a  w  roku  2019  -  995  czytelników.  W ciągu
raportowanego roku bibliotekę odwiedziło 995 czytelników (11.118 razy),  i wypożyczyło łącznie
22.809  woluminów  i 1.578  czasopism.  Biblioteka  w  Dobrodzieniu  z  powodu  małego
pomieszczenia nie gromadzi i nie wypożycza płyt CD i DVD. W roku 2019 zakupiono 550 książek
za kwotę 11.802,60 zł ze środków  dotacji organizatora  oraz 285 książek za kwotę 6.331 zł ze

środków  finansowych  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego.  Biblioteka  zatrudniała  7
pracownic.  W  bibliotekach  użytkowano  8  komputerów,  w  tym  7  komputerów  z  dostępem
do  szerokopasmowego  internetu.  Katalogi  on-line  zapewnia  tylko  Biblioteka  w
Dobrodzieniu.  W  2019  roku  możliwość  zdalnego  składania  zamówień  zapewniła
Biblioteka w Dobrodzieniu oraz Filia Biblioteczna w Pludrach. 

W 2019 roku biblioteki zorganizowały 25 imprez, zajęć mających na celu promocję czytelnictwa.
W wydarzeniach tych wzięło udział 408 mieszkańców. 
 W roku sprawozdawczym zorganizowano następujące imprezy i zajęcia:

 lekcje biblioteczne  dla szkół i przedszkoli,
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 odwiedziny dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,

 Gminny Konkurs recytatorski,

 Konkurs recytatorski w Przedszkolu,

 spotkanie z pisarzem Jakubem Ćwiekiem,

 otwarcie Filii bibliotecznej w Myślinie, spotkanie z mieszkańcami,

 akcja "Mały miś w świecie wielkiej literatury".

5.3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
5.3.1 Ochrona przeciwpożarowa

Na terenie gminy Dobrodzień funkcjonują  trzy jednostki OSP zarejestrowane w Krajowym
Systemie Ratowniczo-Gaśniczym:

 OSP  Dobrodzień,

 OSP Główczyce,

 OSP Szemrowice
oraz 5 jednostek działających poza KSRG (OSP Bzinica Stara, OSP Klekotna, OSP Pludry, OSP
Rzędowice, OSP Malichów – Kocury). W szeregach OSP działa 255 członków, spośród których
uprawnione do udziału w akcjach są 164 osoby. Członkowie uprawnieni do udziału w akcjach, to
osoby przeszkolone oraz z ważnymi badaniami lekarskimi.

W roku 2019 miały miejsce 23 pożary oraz 92 miejscowe zagrożenia, w tym 4 fałszywe
alarmy.

W budżecie Gminy Dobrodzień na zadania ochrony przeciwpożarowej przeznaczono łączną
kwotę  263.339,87 zł,  z  czego kwota 52.248,69 zł  wydatkowana została  jako dotacja  celowa a
kwota 211.421,18 zł na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych. Dotacje celowe udzielono:

 OSP w Dobrodzieniu w kwocie 9.248,69 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu
sprzętu,

 OSP w Pudrach w kwocie 21.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 50% wkładu
własnego  do  zakupu  sprzętu  hydraulicznego,  zakup  zrealizowany  z  udziałem
dofinansowania z WFOŚiGW,

 OSP w Szemrowicach w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu
posadzki,

 OSP w Główczycach w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu
zestawu hydraulicznego.

W ramach wydatków bieżących OSP finansowano między innymi:

 wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach – 32.510,18 zł,

 zakup paliwa do pojazdów pożarniczych – 15.878,76 zł,

 naprawy, remonty, serwis, bieżące utrzymanie – 39.992,45 zł.

5.3.2. Obrona cywilna

W  dniu  10  września  2019  r.  określone  grupy  szkoleniowe  Urzędu  Miejskiego  w
Dobrodzieniu  oraz  podległe  jednostki  organizacyjne,  na  które  nałożono  zadania  obronne  oraz
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świadczenia  osobiste  i  rzeczowe  (ZGKiM,  ZEASiP,  MOPS)  wzięły  udział  w  kompleksowym
wieloszczeblowym  ćwiczeniu  obronnym  pk.  „PIAST-19”  organizowanym  przez  Wojewodę
Opolskiego. Urząd Miejski  w Dobrodzieniu realizował temat „Przygotowanie do uruchomienia i
uruchomienie zespołu Zastępczego Miejsca Szpitalnego nr 3” w skrócie ZMSz - na sto miejsc
szpitalnych.  ZMSz  zostało  zorganizowane   w  budynku  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w
Dobrodzieniu.Przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń zrealizowano w trzech etapach w dniach
2-  7   września  2019  r.  Uczestnikami  ćwiczeń  byli: pracownicy  Urzędu  Miejskiego  w
Dobrodzieniu, formacje Obrony Cywilnej, obsada zespołu Zastępczego Miejsca Szpitalnego nr 3.
Łącznie 59 osób.  Ćwiczenie ” na tak dużą skalę odbyło się  na terenie gminy po raz pierwszy.
Objęte było „Planem kontroli..” Prezesa Rady Ministrów. W kontroli uczestniczyli przedstawiciele:

 Departamentu  Spraw  Obronnych  Zarządzania  Kryzysowego  i  Ochrony  Informacji
Niejawnych Kancelarii Rady Ministrów, 

 Departamentu Służby Zdrowia MON,

 Departamentu  Spraw  Obronnych  Zarządzania  Kryzysowego  i  Ochrony  Informacji
Niejawnych Ministerstwa Środowiska,
Ćwiczenia zostały wysoko ocenione przez zespół kontrolny.

  5.4. Pomoc społeczna

W 2019 r. w Gminie Dobrodzień obowiązywały następujące programy związane z polityką
społeczną :

 Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021;

 Program Wspierający Rodzinę i Seniora;

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie;

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok;

 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 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

oraz funkcjonowały następujące organy (jedno lub wieloosobowe) w gminie:

 Zespół  Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie  w Gminie
Dobrodzień (powołany na mocy zarządzenia Burmistrza);

 Gminna  Komisja  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  (powołana  na  mocy
zarządzenia Burmistrza);

 Pełnomocnik  ds.  profilaktyki  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  oraz
przeciwdziałania narkomanii,

Ogólny koszt świadczeń pomocy społecznej: 1 782 920,95 zł, w tym:

 środki z budżetu państwa: 669 791,54 zł;

 środki własne gminy: 1 113 129,41 zł.
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Wykonanie planu rocznego ogółem: 94,79 %.

Liczba rodzin objętych pomocą społeczną: na dzień 1 stycznia wynosiła 303 rodziny (liczba osób: 
723) a na dzień 31 grudnia 347 (liczba osób: 814).

Trzy główne przyczyny ubiegania się o pomoc: 

 ubóstwo: 78 rodzin (liczba osób: 128),

 niepełnosprawność: 82 rodziny (liczba osób: 139.), 

 długotrwała lub ciężka choroba: 77 rodzin (107 osób).

W raportowanym roku przeprowadzono 595 wywiadów środowiskowych, w tym 24 dla instytucji
zewnętrznych i  przyznano:

 zasiłki celowe dla 64 osób (99 świadczeń),

 zasiłki okresowe dla 41 osób, w tym 23 dla osób  z powodu bezrobocia (216 świadczeń, w
tym 101 z powodu bezrobocia),

 zasiłki stałe dla  49 osób (467 świadczeń).

Miejsko-Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Dobrodzieniu  świadczył  również  usługi
opiekuńcze, którymi na dzień 1 stycznia objętych było 36 osób, a na dzień 31 grudnia - 38 osób
chorych  lub  niezdolnych  do  samoobsługi.  Liczba  osób  przebywających  w  domach  pomocy
społecznej na dzień 1 stycznia wynosiła 14 osób, natomiast na dzień 31 grudnia wyniosła 18 osób.
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej wynosił około 3.500
zł. Programem „Posiłek w szkole i w domu” objęto 150 osób (w tym: 7 osób otrzymywało posiłki,
a 147 osoby świadczenia pieniężne na zakup żywności). Działania pomocy społecznej obejmowały
również:

 pomoc w postaci pracy socjalnej, którą udzielono 339 rodzinom (803 osoby),

 aktywizację  zawodową  osób  bezrobotnych  poprzez  prace  społecznie  użyteczne,  którą
objęto  2 osoby,

 prace społecznie użytecznych, które zostały wypracowane w ilości 122 godzin,

 zlecone specjalistyczne usługi opiekuńcze, którymi objęto 11 osób,

 wydanie  skierowań do objęcia Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa dla 284
osób

W zakresie przeciwdziałania przemocy:

 zgłoszono 6 formularzy Niebieskiej Katy,

 zrealizowano procedurę Niebieskiej Karty w przypadku 11 rodzin,

 zwołano 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego.

Karta Dużej Rodziny (KDR) i Opolska Karta Rodziny i Seniora (OKRiS): 

 liczba wniosków o wydanie - KDR 103 i OKRiS 33;
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 liczba wydanych KDR: 369, w tym 129 w formie elektronicznej.
Na dzień 1 stycznia 2019 r. 242 rodziny otrzymywały zasiłki rodzinne, a na dzień 31 grudnia

2019r. - 209 rodzin. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny, wynosiła na
początek roku 518, a na koniec roku 448 dzieci.  Ogólny koszt świadczeń rodzinnych wyniósł:
2.587.464,88 zł, w tym środki z budżetu państwa wyniosły  2.553.728,70 zł a środki własne gminy
wyniosły 33.736,18 zł. 

Liczba  dzieci objętych świadczeniem 500+: na początek roku 803 dzieci i na koniec roku 1379
dzieci. Łączny koszt 6.632.818,75 zł. Wykonanie planu rocznego ogółem: 99,93 %.

Liczba dzieci objętych świadczeniem  300+ „dobry start”:  w okresie od lipca 2019 do grudnia 
2019 to: 998. Łączny koszt 309.380 zł. Wykonanie planu rocznego ogółem: 100 %.

Liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego:  603 (55 osób uprawnionych , 32 wierzycielki). 
Łączny koszt 318.594,43 zł. Wykonanie planu rocznego ogółem: 100%.
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6. Podsumowanie

Strategia Rozwoju Gminy Dobrodzień na lata 2017-2025 wskazuje cztery najważniejsze
cele, wśród których znajdują się: 
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.

W każdym z  tych  wskazanych  obszarów  poczyniono  działania  mające  na  celu  dalszy  rozwój
gminy.

W 2019 roku największe nakłady inwestycyjne poniesiono przy realizacji punktów I, II i III
strategii.  Największą  inwestycją  zakończoną  w  2019  roku  była  rewitalizacja  płyty  rynku  w
Dobrodzieniu.  Dzięki  przeprowadzonej  inwestycji  miasto  zyskało  nowy,  pięknie  wyglądający
rynek,  który  przez  kolejne  dziesięciolecia  będzie  dumą mieszkańców gminy.  W pobliżu  miała
miejsce druga duża inwestycja, która miała znaczenie dla całej gminy, w postaci rozbudowy ul.
Moniuszki  i  ul.  Chłopskiej  w  Dobrodzieniu.  Co  istotne,  to  pierwsza  tak  duża  inwestycja
zaplanowana i wykonana w całości w tej  kadencji  samorządu. .  Duże nakłady zostały również
poniesione na budowę ścieżki rowerowej Bzionków-Dobrodzień o łącznej długości ponad 1,6 km.
W ramach rewitalizacji powstał również duży plac zabaw w Parku Jordanowskim. Takiego obiektu
zdecydowanie  brakowało  do  tej  pory  w  mieście.  Wszystkie  te  działania  wpisują  się  przyjętą
Strategię  Rozwoju  Gminy  i  w zdecydowany  sposób  przyczyniają  się  do  całościowej  poprawy
wizerunku Gminy.

W  Strategii  jako  IV  cel  wpisano  „Tworzenie  warunków  dla  rozwoju  gospodarczego
gminy”. W naszym odczuciu w tym zakresie do tej pory działo się zdecydowanie zbyt mało. W
minionym roku położyliśmy zdecydowanie większy nacisk na rozwój gospodarczy naszej gminy.
Efektem tych działań jest podpisanie umowy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w trakcie

I Dobrodzieńskiego Forum Gospodarczego oraz wydzielenie nowych terenów inwestycyjnych -
ponad 40 ha gruntów gminnych przeznaczonych pod inwestycje.  Do tej  pory gmina oferowała
mniej niż 5 ha. Co równie istotne jest to pierwszy pełny rok obowiązywania wprowadzonych ulg
dla nowych inwestycji.

W  kontekście  infrastruktury  drogowej  warto  podkreślić  aspekt  proekologiczny,  czyli
budowa ścieżek rowerowych. W raportowanym roku wybudowano ścieżkę łączącą Dobrodzień z
miejscowością Bzionków.

Poprawie  jakości  powietrza  służą  też  podejmowane  działania  w  celu  wymiany  pieców
centralnego ogrzewania starej generacji na piece ekologiczne nowej generacji.

Niezmiennie,  w  ramach  konkursów  ofert,  przekazujemy  klubom,  stowarzyszeniom,
organizacjom  pozarządowym  środki  na  organizację  wydarzeń  sportowych,  kulturalnych,  na
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zadania  z  zakresu  zdrowia  i  pomocy  społecznej.  Współpracujemy  ze  społecznikami,
stowarzyszeniami, jak również innymi samorządami i jednostkami.

Dużą wagę przywiązujemy do edukacji  i  działań prospołecznych, czego przykładami są
liczne projekty realizowane przez poszczególne szkoły.

Zrealizowaliśmy kolejne projekty w ramach budżetu sołeckiego, co stanowi zachętę dla
mieszkańców do włączania się w życie gminy i tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.

Podejmowaliśmy  przedsięwzięcia  związane  z  kulturą,  edukacją  i  profilaktyką
prozdrowotną. Zorganizowaliśmy szereg różnorodnych wydarzeń kulturalnych i sportowych, by na
terenie  naszej  gminy  udostępnić  mieszkańcom  szeroką  ofertę  w  tym zakresie,  skierowaną  do
zróżnicowanych  grup  odbiorców.  Prócz  dużych  imprez  jak  Dni  Dobrodzienia,  odbywały  się
mniejsze przedsięwzięcia. Podobnie z wydarzeniami sportowymi, które stanowiły przedsięwzięcia
dla bardzo szerokiego grona osób, ale też węższych grup.

Jako  samorząd  musimy  skupić  się  na  stwarzaniu  przyjaznych  warunków  dla  rodzin  
i  dalszych  inwestycjach  w  wieloaspektowy,  zrównoważony  rozwój  gminy.  Jednym  z
podstawowych  wyzwań  stojących  przed  naszą  gminą  jest  demografia  i  problem  postępującej
depopulacji. Dostrzegając konieczność wsparcia rodzin podjęliśmy kroki, których pierwsze efekty
będą widoczne w 2020 roku. Wśród nich przede wszystkim należy wymienić planowaną budowę
żłobka. Pewne kroki podjęliśmy również w kierunku poprawy sytuacji  rynku mieszkaniowego,
które mamy nadzieję, że zaprocentują w kolejnych latach.

Rok  2019  należy  postrzegać  jako  efekt  wcześniejszych  działań  oraz  początek  i  punkt
wyjścia kolejnych. W 2019 roku rozpoczęliśmy oraz zaplanowaliśmy inwestycje i projekty, które
są  w  trakcie  realizacji  czy  też  będą  realizowane  w  kolejnych  latach.  Działamy  w  sposób
przemyślany  i  strategiczny,  skupiając  się  na  maksymalnym  czerpaniu  środków  ze  źródeł
zewnętrznych. 

Wśród priorytetów są projekty twarde (infrastrukturalne),  jak również miękkie (społeczne).
Działaniom towarzyszy kontekst proekologiczny oraz prospołeczny. Dużą wagę przywiązujemy do
edukowania,  wspierania  przedsiębiorczości,  oferty  kulturalnej  i  wszelkich  innych  wskazanych
aspektów  warunkujących  harmonijny  rozwój  Gminy  Dobrodzień  -  Gminy  przyjaznej
mieszkańcom, oraz przyjezdnym, zauważanej i docenianej na zewnątrz. 
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