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1. Wstęp

1.1. Podstawa prawna realizacji Raportu oraz jego cel i zakres 

„Raport o stanie Gminy  Dobrodzień za 2020 rok” został sporządzony na podstawie art.
28aa 1.ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713), a po raz pierwszy przedłożony
Radzie  Miejskiej  w Dobrodzieniu  w 2018 roku.  Niniejsze opracowanie zawiera podsumowanie
działalności  Burmistrza  Dobrodzienia  w  roku  2020,  uwzględniające  realizację  budżetu  gminy,
polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej  oraz budżetu sołeckiego, jest  jednocześnie
rodzajem rocznego podsumowania działalności samorządu. Może również być dobrym narzędziem
do  wzmocnienia  i  rozwoju  lokalnej  demokracji,  okazją  do  debaty  o  potrzebach  i  kierunkach
rozwoju, a także środkach i sposobach osiągania konkretnych celów. Raport został opracowany na
podstawie  danych  dotyczących  2020 roku  i  zawiera  informacje  o  zrealizowanych  i
kontynuowanych  zadaniach,  które  zaprezentowano  w  układzie  tematycznym,  obejmującym
funkcjonowanie gminy w poszczególnych dziedzinach. 

Raport  przedstawia  działania  podjęte  w  2020 r.,  dostarczając  materiału  do  dyskusji,
formułowania różnych, cząstkowych ocen i wniosków, a także stanowiąc punkt wyjścia do szerszej
refleksji  nad  tym,  co  się  samorządowi  lokalnemu  udało,  a  co  wymaga  jeszcze  zmiany  i
doskonalenia. 

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;
4. Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej;
5. Pomocy społecznej;
6. Budownictwa, zagospodarowania przestrzennego, inwestycji;
7. Funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych.
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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 niecałe 10.000 mieszkańców, w tym blisko 4.000 osób w mieście
Dobrodzień. Pozostała ludność zamieszkuje 16 sołectw: 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 2020 roku w Gminie  Dobrodzień zameldowanych było 9738  osób, w tym na
pobyt  stały  9430  osób,  a  na  pobyt  czasowy  308 osób.  Dane  szczegółowe  przedstawiono  w
poniższych tabelach.

Tab.1 Stan ludności Gminy Dobrodzień

Stan ludności - porównanie lat 2018-2020

Rok

Liczba zameldowanych w gminie na 31 grudnia Urodzenia dzieci
zameldowanych w

gminie

Zgony osób
zameldowanych w

gminie

Przyrost naturalny

pobyt stały pobyt czasowy

2018 9607 315 99 110 -11

2019 9540 354 84 122 -38

2020 9430 308 84 126 -42
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Referatu Spraw Obywatelskich

Tab.2 Zameldowania  na pobyt stały w Gminy Dobrodzień

Zameldowania na pobyt stały w Gminie Dobrodzień w roku 2020

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

57 84 62

Razem            203
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Referatu Spraw Obywatelskich

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

Wymeldowania z pobytu stałego i zgony w Gminie Dobrodzień w roku 2020

Liczba osób wymeldowanych Liczba zmarłych

189 126

Razem            315
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Referatu Spraw Obywatelskich

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. Zgodnie z
danymi GUS, w omawianym okresie Gmina  Dobrodzień  notuje ujemny przyrost  naturalny oraz
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ujemne saldo migracji wewnętrznej (stosunek zameldowań do wymeldowania). Według danych na
koniec 2019 i 2020 r. biologiczne grupy wieku mieszkańców kształtowały się następująco:

Tab.4  Stan mieszkańców  Gminy Dobrodzień według grup wiekowych w latach 2019 i 2020
Wyszczególnienie 2020 udział w  % 2019 udział w %

 liczba osób w wieku do 18 lat: 1607 17,04 1623 17,01 

liczba osób w wieku 19 – 60 lata: 5986 63,48 6099 63,93

 liczba osób w wieku powyżej 60 
lat

1837 19,48 1818 19,06

Ogółem 9430 100 9540 100

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Referatu Spraw Obywatelskich

Urząd  Stanu  Cywilnego  w  Dobrodzieniu  zajmuje  się  rejestracją  urodzeń,  małżeństw  i
zgonów, które nastąpiły na terenie gminy Dobrodzień.  Rejestr Stanu Cywilnego jest prowadzony
w Bazie Usług Stanu Cywilnego przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Czynności z
zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje kierownik USC. Odpisy aktów stanu cywilnego oraz
zaświadczenia można pobierać w dowolnym urzędzie stanu cywilnego. Przed wydaniem odpisu
dokonuje się migracji aktu stanu cywilnego, czyli przeniesienia do Rejestru Stanu Cywilnego. 
Zadania wykonywane przez Urząd Stanu Cywilnego są zadaniami zleconymi przez administrację
rządową.

Tab.5 Zadania zrealizowane przez Urząd stanu Cywilnego w Dobrodzieniu w latach 2019-2020
Rodzaj zadania 2019 2020

Rejestracja aktów urodzeń 18 20

Rejestracja aktów małżeństwa 49 43

Rejestracja aktów zgonu 119 130

Sporządzanie przypisów i wzmianek oraz innych czynności dotyczących aktów stanu 
cywilnego

1001 1024

Wydawanie decyzji administracyjnych o zmianie imienia i nazwiska 10 1

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego 1475 1198

Migracja aktów stanu cywilnego 870 728

Zrealizowane zlecenia  przekazane przez innych kierowników USC i organy gminy 474 723

Zrealizowane zlecenia  przekazane do innych kierowników USC i organy gminy 428 399

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Referatu Spraw Obywatelskich

W roku 2020 parom małżeńskim obchodzącym w 2019 r. 50-lecie pożycia małżeńskiego
zostały wręczone  Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Dla par małżeńskich obchodzących
w 2020 r. 50-lecie pożycia małżeńskiego, które  wyraziły zgodę (14 par), sporządzono wnioski  
i  przekazano  do  Wojewody  Opolskiego.  W  2020  r.  nie  otrzymano  medali  dla  jubilatów.  Po
otrzymaniu medali zostaną wręczone  parom małżeńskim obchodzącym w 2020r. Złote Gody.

5



Raport o stanie Gminy Dobrodzień za 2020 rok

3. Informacje inwestycyjne i finansowe

3.1. Podstawowe dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Dobrodzień

Budżet  Gminy  Dobrodzień  na  rok  2020 został  uchwalony  przez  Radę  Miejską  
w Dobrodzieniu Uchwałą XIV/117/2019 z dnia 16 grudnia 2019r. Dane dotyczące planowanych 
i  wykonanych  dochodów i  wydatków oraz  przychodów i  rozchodów  przedstawiają  poniższe
tabele.

Tab.6  Dochody i wydatki  budżetu gminy w 2020 r.
Wyszczególnienie Plan 

na 1 stycznia 2020 r.
Plan

stan na 31 grudnia 2020 r.
Wykonanie

 na 31 grudnia 2020 r.
%

wykonania

dochody  52.381.296,10 50.918.956,15 51.732.372,34 101,6

w tym: dochody bieżące 46.284.499,60 46.033.133,97 46.174.897,94 100,3

            dochody majątkowe 6.096.796,50 4.885.822,18 5.557.474,40 113,7

wydatki 49.010.390,51 50.953.342,51 47.487.245,97 93,2

w tym: wydatki bieżące 44.480.231,40 44.855.737,97 42.598.866,68 94,9

            wydatki majątkowe 4.530.159,11 6.097.604,54 4.888.379,29 80,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień 
za rok 2020

Tab.7  Przychody budżetu gminy w 2020 r.
Przychody Plan

stan na 31 grudnia 2020 r.
Wykonanie

 na 31 grudnia 2020 r.
%

wykonania

przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku
krajowym

2.447.414,15 1.615.981,66 66,0

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 2.015.615,76 2.015.615,76 100,0

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

31.815,00 31.815,00 100,0

przychody z tyt. niewykorzystanych środków 
pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 
ustawy o fin.publ.

37.166,45 37.166,45 100,0

przychody ogółem 4.532.011,36 3.700.578,87 81,65

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień 
za rok 2020

Tab.8  Rozchody budżetu gminy w 2020 r.

Rozchody Plan
stan na 31 grudnia 2020 r.

Wykonanie
 na 31 grudnia 2020 r.

%
wykonania

spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i
kredytów

4.331.125,00 4.331.125,00 100,00

udzielone pożyczki 166.500,00 104.402,00 62,7

Przychody ogółem 4.497.625,00 4.435.527,00 98,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień 
za rok 2020
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3.2. Realizacja budżetu sołeckiego

W  ramach  funduszu  sołeckiego  w  roku  2020 zrealizowano  wydatki  na  łączną  kwotę
360.031,99  zł.  W trakcie roku odbyło się 21 zebrań wiejskich,  na których mieszkańcy sołectw
podejmowali decyzje dotyczące realizacji zadań. Najwyższą frekwencję mieszkańców zanotowano
na  zebraniach  w  sołectwach  Główczyce,  Klekotna,  Kolejka.  Zrealizowane przedsięwzięcia
zestawiono w poniższej tabeli.

Tab.7  Realizacja  budżetu sołeckiego w 2020 r.

lp.
Sołectwo

Przedsięwzięcie w ramach funduszu 
sołeckiego

Plan na
2020r.
(w zł)

Wykonanie 
zadań na 
31.12.2020r. 
(w zł)

Podsumowanie 
wykonanych 
wydatków w podziale
na sołectwa 
31.12.2020r. (w zł)

1 Błachów 1. zakup i montaż 3 lamp solarnych - 
usługa 

17.506,53 16.401,10 16.401,10

2 Bzinica Nowa 1. zakup sprzętu OSP Bzinica Stara
3.500,00 3.500,00

17.423,74

2. zakup opału do remizy OSP w Bzinicy 
Starej, zadanie wspólne z sołectwami 
Bzinica Stara i kolejka

2.500,00 2.500,00

3. zakup i wymiana części urządzeń na 
placu zabaw i siłowni zewnętrznej – 
zadanie wspólne z sołectwem Bzinica 
Stara

2.900,00 2.900,00

4.zakup i montaż lampy solarnej -sługa -
zadanie wspólne z sołectwem Bzinica 
Stara

8.000,00 7.999,80

5.remont ogrodzenia przy szkole w 
Bzinicy Staraej – zadanie wspólne z 
Sołectwem Bzinica Stara i Kolejka

524,53 523,94

3. Bzinica Stara 1. zakup i transport tłucznia wraz z 
rozplantowaniem na ul. Bieńka, Wąska i 
Mostowa

5.014,32 5.014,32 25.194,57

2.zakup opału do remizy OSP w Bzinicy 
Starej – zadanie wspólne z sołectwem 
Bzinica Nowa i Kolejka

500,00 500,00

3. zakup paliwa i oleju oraz 
oprzyrządowania do kosiarek i serwis 
sprzętu

600,00 – paliwo i olej

1.400,00 – serwis

kosiarki

582,83 – paliwo i olej

1.398,49  - serwis

kosiarki

4.remont ogrodzenia przy szkole w 
Bzinicy Starej – zadanie wspólne z 
sołectwem Bzinica Nowa i Kolejka

6.400,00 4.803,07

5.zakup sprzętu dla OSP w Bzinicy Starej 
– zadanie wspólne z sołectwem Bzinica 
Nowa

4.200,00 4.200,00
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6. zakup i części urządzeń na placu zabaw 
i siłowni zewnętrznej – zadanie wspólne z 
sołectwem Bzinica Nowa 

3.858,85 3.858,85

7. zakup zakup wykaszarki spalinowej 2.976,07 2.975,00

8. zakup części do traktorka 850,00 850,00

9. piaskowanie bramy 520,01 520,01

10.przegląd placu zabaw 492,00 492,00

4 Główczyce
1. zakup opału do budynku OSP w 
Główczycach

2.000,00 2.000,00

20.212,46

18.654,50

2. zakup paliwa do kosiarki i kosy 
spalinowej

712,46 397,25

3. serwis kosiarki 1.500,00 1.500,00

4.zakup tablicy upamiętniającej byłych i 
urzędujących sołtysów

315,21 315,21

5.zakup materiału do wykonania 
elementów ogrodzenia nieruchomości 
będącej własnością gminy w Główczycach
(mieszkańcy sami wykonają prace)

9.000,00 9.000,00

6. założenie dwóch lamp solarnych na ul. 
Dolnej

6.000,00 6.000,00

7. zakup tablicy drewnianej 1.000,00 1.000,00

5 Gosławice 1.zakup działki pod plac zabaw (Nr. 123/5) 18.654,50 18.654,50

6 Kolejka 1. zakup paliwa do kosiarki 200,00 199,60 12.899,14

2. zakup opału do remizy OSP w Bzinicy 
Starej – zadanie wspólne z sołectwami 
Bzinica Nowa i Bzinica Stara

300,00 300,00

3. remont ogrodzenia przy szkole w 
Bzinicy Starej – zadanie wspólne z 
sołectwem Bzinica Nowa i Bzinica Stara

300,00 299,54

4. zakup urządzeń dla dzieci na plac zabaw 12.114,65 12.100,00

7 Klekotna 1. zakup termosów i warnika do wody 1.500,00 1.491,97 15.060,27

2. zakup paliwa 200,00 196,73

3. zakup nawozu do trawnika na boisko 100,00 100,00

4. budowa oświetlenia na u. Bocznej i 
Dobrodzieńskiej

10.000,00 10.000,00

5. organizacja zawodów sportowych dla 
mieszkańców

1.000,00 0

6. wyrównanie części ul. Bocznej 3.271,57 3.271,57

1. klimatyzacja – zakup i montaż w C A W 10.000,00 10.000,00 19.433,00
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8 Kocury 2. zakup pionków do szachownicy 1.520,00 1.520,00

3. bujak dla dzieci - zakup 2.500,00 1.085,00

4. zakup mundurów dla OSP - wyjściowe 1.500,00 1.500,00

5. zakup opału do 3.913,48 3.913,00

6. zakup bujaka 1.415,00 1.415,00

9 Ligota 
Dobrodzieńska

1.zakup sprzętu AGD 7.000,00 7.000,00 22.180,35

2. rajd rowerowy 1.000,00 999,99

Zakup lamp solarnych 12.000,00 12.000,00

3. zakup ławek i stolików 2.180,36 2.180,36

10 Makowczyce 1. dalsze prace przy odbudowie 
drewnianego budynku dawnej remizy w 
Makowczycach ze zmianą przeznaczenia 
na miejsce spotkań lokalnej społeczności 
III -  etap

14.580,51 14.342,51
18.080,51

2. wykonanie projektu odwodnienia drogi 
gminnej    ( ul. Główna )

3.500,00 3.500,00

3. zakup grzejnika do remizy 238,00 238,00

11 Myślina 1. zakup opału do budynku gminnego przy
ul. Przejazdowej 2 w Myślinie 2.000,00 1.978,00

40.955,16

2. zakup grzejników do sali spotkań z 
zezwoleniem

3.085,98 3.085,98

3. zakup kosy spalinowej 2.000,00 2.000,00

4.budowa oświetlenia na ul. Sosnowej 12.098,90 12.098,90

5. zakup i montaż ławki kominiarskiej 766,15 766,15

6. projekt zagospodarowania działki wokół
budynku spotkań

1.000,00 1.000,00

7. projekt  geodezyjny 900,00 900,00

8. zagospodarowanie terenu wokół 
budynku spotkań  w Myślinie

19.126,13 19.126,13

12 Pietraszów 1. przebudowa ulicy Gromadzkiej 17.465,53 17.465,53 17.465,53

13 Pludry 1. zakup materiału do chodnika przy ul. 
Leśnej 10.000,00 8.197,26

39.113,66

2. wymiana przepustu przy ul. Szkolnej 360,00 360,00

3. zakup rury PCV do wykonania miejsca 
postoju dla samochodów przy ul. Szkolnej

3.676,40 3.600,00

4. zakup opału do starej szkoły – miejsca 
spotkań

3.962,50 
3.956,40

5. zakup sprzętu i umundurowania dla OSP 10.000,00 10.000,00

6. wykonanie zadaszenia przy starej szkole 13.000,00 13.000,00

1.zakup kosiarki traktorka 16.000,00 16.000,00 29.214,29
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14 Rzędowice 2. zakup paliwa do kosiarki 300,00 298,79

3. ogrodzenie boiska – usługa 10.000,00 10.000,00

4. zakup impregnatu i narzędzi do 
pomalowania ogrodzenia przy placu zabaw

1.000,00 999,50

5. zakup ławek na plac zabaw oraz boisko 
sportowe

1973,21 1.916,00

15 Szemrowice 1.montaż lampy na ul. Wąskiej 9.000,00 9.000,00 29.392,27

2. zakup lodówki 1.500,00 1.499,00

3. usługa koszenia gminnych terenów 
zielonych - umowa

2.500,00 2.500,00

4.zakup paliwa i osprzętu ogrodniczego 1.000,00 997,06

5. utwardzenie placu i wyjazdu 
przy budynku remizy w Szemrowicach – 
usługa 

15.396,21 15.396,21

16 Warłów 1. Budowa placu zabaw na działce 161 18.367,51 18.351,44 18.351,44

3.3. Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne to specyficzny rodzaj zakupów, przy realizacji których konieczne
jest  zachowanie  należytej  staranności.  Podmioty  zobowiązane  do  stosowania  ustawy  Prawo
zamówień  publicznych  powinny  pamiętać,  że  mimo  wyłączeń  ustawowych  związanych  z
wydatkami  o  wartości  nieprzekraczającej  30  000  euro,  wydatki  te  muszą  być  realizowane  z
zachowaniem  zasad  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców,  a  także  przy
poszanowaniu zasad wydatkowania środków publicznych określonych w art. 44 ust. 3 ustawy o
finansach  publicznych.  Oznacza  to,  że  wydatki  jednostki  samorządu  terytorialnego  podlegają
specyficznym  regulacjom  w  zakresie  nadzoru  nad  prawidłowym  wydatkowaniem  środków
publicznych,  niezależnie  od  procedury,  w  jakiej  wybrano  danego  wykonawcę  (dostawcę).
Dodatkowo  nadzór  ten  jest  realizowany  w  ramach  indywidualnej  odpowiedzialności  osób
biorących  udział  w  procesie  zakupowym.  Zakres  odpowiedzialności  oraz  katalog  czynów  za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych określa ustawa o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych. W roku 2020 w oparciu o regulacje ustawowe oraz  Zarządzenie
Nr  S.0050.98.2019  Burmistrza  Dobrodzienia  z  dnia  25  czerwca  2019  roku  w  sprawie
wprowadzenia  Regulaminu  udzielania  zamówień  publicznych,  przeprowadzono  następujące
przetargi:

1) Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwoty 5 350 000 euro na zadanie pn.:
„Remont cząstkowy nawierzchni  bitumicznych i  tłuczniowych na drogach gminnych Gminy
Dobrodzień”, podzielony został na 2 części, tj:

- część nr 1 zamówienia: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno
asfaltowymi  z  wycinaniem  krawędzi  na  drogach  gminnych  Gminy
Dobrodzień”,
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- część nr 2 zamówienia: „Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych na drogach gminnych
Gminy Dobrodzień kamieniem bazaltowym”.

W wymienionym przetargu otwarcie ofert odbyło się 04.03.2020 r., złożono po 5 ofert na każdą
z  części  zamówienia,  w  wyniku  jego  rozstrzygnięcia  jedna  z  ofert  dotycząca  części  nr  2
zamówienia została odrzucona. W ramach części nr 1 zamówienia wybrano ofertę ZAKŁADU
USŁUG  MELIORACYJNYCH  I  BUDOWLANYCH  MIROSŁAW  MATERAK,  46-040
SCHODNIA UL.  GOŁĄBA 30,  za  cenę  brutto:  88  363,20  zł,  zaś  w  ramach  części  nr  2
zamówienia wybrano ofertę firmy VIANKO Sp. z o.o., ul. Waryńskiego 3, 47-120 Zawadzkie,
za  cenę  brutto:  67 652,46 zł,  z którymi w dniu  07.04.2020 r. podpisano umowę  w ramach
określonej części zamówienia.

2)  Przetarg  nieograniczony o wartości  mniejszej  niż  wyrażona w złotych równowartość kwoty
214.000 euro na zadanie pn.: „UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY
DOBRODZIEŃ”, podzielony został na 2 części, tj:

- Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk;

Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;

Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.

- Część II Zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie:

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych;

Ubezpieczenia autocasco;

Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów.

W wymienionym przetargu otwarcie ofert odbyło się 22.06.2020 r., złożono po 3 oferty na każdą
z części zamówienia, w wyniku jego rozstrzygnięcia  w ramach Części I Zamówienia wybrano
ofertę UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedstawicielstwo w Poznaniu, 61-719 Poznań,
ul. Gen. T. Kutrzeby 12A/101, za cenę brutto: 89 572,00 zł, zaś w ramach Części II Zamówienia
wybrano ofertę COMPENSA TU S.A. VIENNA INSURANCE GROUP, 02-342 WARSZAWA,
AL. JEROZOLIMSKIE 162,  za cenę brutto:  126 921,00 zł,  z którymi w dniu  01.07.2020 r.
podpisano umowę w ramach określonej części zamówienia.

3) Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwoty 5 350 000 euro na zadanie pn.:
„Przebudowa  ul.  Szkolnej  w  Bzinicy  Nowej  i  ul.  Polnej  w  Ligocie  Dobrodzieńskiej”,
podzielony został na 2 części, tj:

- część nr 1 zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej nr 102903 O Bzinica Nowa ul. Szkolna o
długości 226 mb”,

- część nr 2 zamówienia: „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Polna w m. Ligota Dobrodzieńska
o długości 310 mb”.
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W wymienionym przetargu otwarcie ofert odbyło się 25.06.2020 r., złożono po 7 ofert na każdą
z części  zamówienia,  w wyniku jego rozstrzygnięcia  po 2 oferty dotyczące każdej  z części
zamówienia  zostały  odrzucone.  W  ramach  części  nr  1  zamówienia  wybrano  ofertę  firmy
VIANKO SP.  Z O.O.,  UL. WARYŃSKIEGO 3,  47-120 ZAWADZKIE,  za cenę brutto:  109
044,01 zł, z którą w dniu 07.08.2020 r. podpisano umowę w ramach tej części zamówienia, zaś
w ramach części  nr 2  zamówienia wybrano ofertę  firmy  REMOST Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26,
za cenę brutto:  160 307,13 zł, z którą w dniu 04.08.2020 r. podpisano umowę  w ramach tej
części zamówienia.

4)  Przetarg nieograniczony o wartości  nieprzekraczającej kwoty 5 350 000 euro  na zadanie pn.:
„Budowa  budynku  żłobka  w  Dobrodzieniu  wraz  z  infrastrukturą  towarzyszącą”  w  ramach
rządowego  programu  „Maluch  +”.  W  wymienionym  przetargu  otwarcie  ofert  odbyło  się
25.06.2020 r.,  złożono 7 ofert, w wyniku jego rozstrzygnięcia jedna z ofert  została odrzucona.
Wybrano ofertę  firmy ARCHI Sp. z o.o.,  ul. Drzymały 5,46-300 Olesno, za cenę brutto:  1
498 750,00 zł, z którą w dniu 16.07.2020 r. podpisano umowę.

5)  Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwoty 5 350 000 euro na zadanie pn.:
„Utworzenie  i  wyposażenie  Klubu  „Senior+”  w  Myślinie  przy  ul.  Przejazdowej  2”,
współfinansowane ze środków otrzymanych w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na
lata  2015-2020  pn.  „Utworzenie  i  wyposażenie  Klubu  „Senior+”  w  Myślinie  przy  ul.
Przejazdowej  2”.  W  wymienionym  przetargu  otwarcie  jednej  złożonej oferty  odbyło  się
27.08.2020 r.  Przetarg został unieważniony w związku z  odrzuceniem jedynej oferty złożonej
przez Firmę Arkadiusz Sykoś, Radawie,  ul. Opolska 85, 46-048 Zębowice (oferent nie udzielił
wyjaśnień dotyczących  ustalenia ceny).

6) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, o
wartości  przekraczającej  wyrażoną  w  złotych  równowartość  kwoty  15  000  euro  i
nieprzekraczającej wyrażonej  w złotych równowartości kwoty,  od której do jego udzielania
stosuje  się  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  którego  przedmiotem  była:
„Przebudowa ul. Gromadzkiej w Pietraszowie”. W wymienionym postępowaniu otwarcie ofert
odbyło się 29.09.2020 r., złożono 2 oferty, w wyniku jego rozstrzygnięcia wybrano ofertę firmy
VIANKO Sp. z o.o., ul. Waryńskiego 3, 47-120 Zawadzkie,  cenę brutto:  78 070,04 zł, z
którą w dniu 03.11.2020 r. podpisano umowę.

7)  Przetarg nieograniczony o wartości  nieprzekraczającej  kwoty 214 000 euro  na zadanie pn.:
„Wyposażenie  punktu  selektywnej  zbiórki  odpadów  komunalnych  w  Dobrodzieniu”,
realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020  w ramach Osi  priorytetowej  V:  Ochrona środowiska,  dziedzictwa  kulturowego i
naturalnego  Działania  5.2.:  Poprawa  gospodarowania  odpadami  komunalnymi.  Umowa  o
dofinansowanie projektu nr RPOP.05.02.00-16-0004/18-00 z dnia 12.12.2018 r. Tytuł projektu:
Budowa  punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Dobrodzieniu. W wymienionym
przetargu  otwarcie  ofert  odbyło  się  28.09.2020  r.,  złożono  2  oferty.  Przetarg  został
unieważniony  z  powodu  wycofania  się  z  postępowania  i  braku  możliwości  wniesienia
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zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wybranego Wykonawcę -  ARCHI Sp. z
o.o., ul. Drzymały 5, 46-300 Olesno.

8)  Przetarg nieograniczony o wartości  nieprzekraczającej  kwoty 214 000 euro  na zadanie pn.:
„Udzielenie  obsługa kredytów do kwoty 1 888 000,00 zł”, podzielony został na 3 części, tj:

- część nr 1 zamówienia: „Udzielenie i obsługa kredytu I do kwoty 840.000,00 zł”,

- część nr 2 zamówienia: „Udzielenie i obsługa kredytu II do kwoty 328.000,00 zł”,

- część nr 3 zamówienia: „Udzielenie i obsługa kredytu III do kwoty 720.000,00 zł”.

W wymienionym przetargu otwarcie  ofert  odbyło się 13.11.2020 r.,  złożono po 4 oferty na
każdą z części zamówienia, w wyniku jego rozstrzygnięcia po 2 oferty dotyczące każdej z części
zamówienia  zostały  odrzucone. Wybrano  ofertę  Banku  Spółdzielczego  w  Wołczynie,  ul.
Opolska 5, 46-250 Wołczyn w ramach części nr 1 zamówienia, za cenę:  70 827,08 PLN, w
ramach części nr 2 zamówienia, za cenę:  3 727,11 PLN i w ramach części nr 3 zamówienia, za
cenę: 8 181,36 PLN, z którym w dniu 22.12.2020 r. podpisano umowę w ramach określonej
części zamówienia.

9)  Przetarg nieograniczony o wartości  nieprzekraczającej kwoty 214 000 euro  na  zadanie pn.:
„Wyposażenie  punktu  selektywnej  zbiórki  odpadów  komunalnych  w  Dobrodzieniu”,
realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020  w ramach Osi  priorytetowej  V:  Ochrona środowiska,  dziedzictwa  kulturowego i
naturalnego  Działania  5.2.:  Poprawa  gospodarowania  odpadami  komunalnymi.  Umowa  o
dofinansowanie projektu nr RPOP.05.02.00-16-0004/18-00 z dnia 12.12.2018 r. Tytuł projektu:
Budowa  punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Dobrodzieniu.

W wymienionym przetargu otwarcie ofert odbyło się 24.11.2020 r., złożono 2 oferty, w wyniku
jego rozstrzygnięcia jedna z ofert została odrzucona. Wybrano ofertę firmy Polskie Pojemniki
Sp. z o.o., ul. Gubińska 16, 66-600 Krosno Odrzańskie, za cenę brutto: 293 822,40 zł,  z
którą w dniu 28.01.2021 r. podpisano umowę.

10) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, o
wartości  nieprzekraczającej  wyrażoną  w  złotych  równowartość  kwoty  15  000  euro  i
nieprzekraczającej  wyrażonej  w złotych  równowartości  kwoty,  od  której  do  ich  udzielania
stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem był: „Zakup i
dostawa wydzielonych materiałów biurowych dla Gminy Dobrodzień”.

W wymienionym postępowaniu otwarcie ofert odbyło się 09.12.2020 r., złożono 2 oferty, w
wyniku  jego  rozstrzygnięcia  wybrano  ofertę  firmy  BIUREX Wanda  Połomska,  46-380
Dobrodzień, ul.  Reymonta 7,  za cenę brutto:  16  233,23 zł,  z którą w dniu 29.12.2020 r.
podpisano umowę.
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3.4.  Realizacja inwestycji

W roku 2020 zrealizowano następujące inwestycje:

1.  Rewitalizacja  miasta  Dobrodzień  poprzez  zagospodarowanie  terenu  wokół
Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Plan w wysokości  1 328 774,54 zł, w ciągu roku w związku z koniecznością wykonania robót
dodatkowych zwiększono o kwotę 433 033,00 zł, zadanie zrealizowano w roku 2020 w wysokości
1 672 146,12 zł brutto oraz na kwotę 73 617,40 zł płatną w roku 2021. Na kwotę wydatkowaną w
roku 2020 złożyły się wydatki według następujących tytułów:

- roboty budowlane na podstawie umowy głównej w kwocie 1 259 315,02 zł,

-  roboty  dodatkowe  wykonane  na  podstawie  protokołów  konieczności  w  kwocie  330
890,17 zł,

- nadzór inwestorski w wysokości 34 984,53 zł,

-  pozostałe  koszty  (między  innymi  nadzór  archeologiczny,  nadzór  projektowy)  w
wysokości 46 956,40 zł.

Zgodnie  z  rozstrzygnięciem  postępowania  na  udzielenie  zamówienia  publicznego  prace
budowlane  wykonywała  firma:  Arkadiusz  Sykoś  z Radawia.  W  ramach  umowy  głównej
wykonano m. in.: 

- prace drogowe związane z wykonaniem ciągów pieszych, jezdnych i miejsc 
postojowych,

- instalację kanalizacji sanitarnej,

- instalację kanalizacji deszczowej,

- demontaże studni, zbiornika nieczystości, rurociągu, słupów energetycznych i przyłączy, 

- przebudowę sieci energetycznej,

- oświetlenie terenu,

- posadowienie elementów małej architektury ( między innymi: ławki parkowe,  kosze, 
stojaki na rowery, siedziska betonowe )

- nasadzenie trawy ozdobnej.

W związku z koniecznością wykonania  robót dodatkowych  umowa główna została trzykrotnie
aneksowana.  Zmiany  dotyczyły  zwiększenia  wynagrodzenia  wykonawcy  oraz  przesunięcia
terminu wykonania. W ramach prac dodatkowych wykonano między innymi:

-  rozbiórkę istniejącego  i  budowę nowego  ogrodzenia,  remont  istniejącego  muru,
rozbiórkę istniejących schodów, wykonanie nowych schodów (schody frontowe wraz z
pochylnią  od  ul.  Piastowskiej,  schody  od  dziedzińca,  schody  do  piwnicy/kieszeni
scenicznej, schody do projektorowni), schody wraz z pochylnią do sali widowiskowej ,

-  dodatkową instalację kanalizacji  sanitarnej,  ustawienie  słupa  oświetlenia  ulicznego,
montaż balustrad na schodach frontowych,
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-  wykonania  balustrad  (poręczy)  schodów  do  piwnicy/kieszeni  scenicznej  oraz
wykończenia płytami granitowymi pochylni do sali widowiskowej od. ul. Lublinieckiej .

Zadanie było finansowane z następujących źródeł:

-wydatki związane z realizacją prac budowlanych w ramach umowy głównej oraz wydatki
związane z nadzorem inwestorskim  zostały  dofinansowane z  projektu RPO WO na lata
2014-2020  w  ramach  Osi  priorytetowej  X:  Inwestycje  w  infrastrukturę  społeczną,
działania  10.2.:   Inwestycje  wynikające  z  Lokalnych  Planów Rewitalizacji  kwotą 815
697,77 zł,

- na wydatki związane z zakresem robót dodatkowych pozyskano pożyczkę w kwocie 237
718,25 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego,

- pozostałe wydatki w wysokości 618 730,10 zł sfinansowano ze środków własnych.

2. Budowa budynku żłobka w Dobrodzieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Plan budżetu: 1 320 000,00 zł, w ciągu roku zwiększono budżet o kwotę 379 517,00 zł, zadanie
zrealizowano w roku 2020 na kwotę 1 421 221,57 zł oraz na kwotę 276.465,43 zł płatną w roku
2021.

Na kwotę wydatkowaną w roku 2020 złożyły się wydatki według następujących tytułów:

- roboty budowlane na podstawie umowy głównej w kwocie 1 225 906,44 zł,

- wyposażenie na kwotę 83 963,81 zł,

- pozostałe koszty w wysokości 111 351, 32 zł.

Zgodnie  z  rozstrzygnięciem  postępowania  na  udzielenie  zamówienia  publicznego  prace
budowlane wykonywała firma: ARCHI Sp. z o. o.  z   Olesna na ogólną kwotę 1 498 750,00 zł
brutto.  Umowa  obejmowała  budowę  wolnostojącego  budynku  żłobka  wraz  z  niezbędną
infrastrukturą  techniczną  (przyłączem  C.  O.,  wodnym,  kanalizacyjnym,  energetycznym  oraz
budową wewnętrznej instalacji elektrycznej, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej) posadowionego
na płycie fundamentowej opartej na palach wierconych. W związku z pismem wykonawcy z dnia
16.11.2020  r.  powołującego  się  na  wprowadzone  zmiany  w  konstrukcji  dachu  oraz
ponadnormatywne opady deszczu zawarto Aneks do umowy w dniu 30.11.2020 r. obejmujący
przesunięcie  terminu  realizacji  do  31.12.2020  r.   W  dniu  31.12.2020  r.  wpłynęło  pismo
wykonawcy o zakończeniu wykonywanych robót, data odbioru końcowego została ustalona w
terminie od 11-15.01.2021 r.  Ze względu na wprowadzone zmiany do umowy część płatności
została zaplanowana na rok 2021 w kwocie 272 843,56 zł.

Wyposażenie nowo powstałego żłobka zakupiono na postawie umowy zawartej w trybie
zapytania ofertowego na ogólną kwotę 83 963,81 zł brutto. W ramach umowy zakupiono:

- meble i wyposażenie dla sal zabaw i odpoczynku, łazienki, wózkowni, szatni, pokoju
socjalnego, gabinetu dyrektora oraz pomieszczenia gospodarczego,

-  pomoce dydaktyczne i zabawki,

- wyposażenie kuchenne na potrzeby rozdzielni posiłków i zmywalni.
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Pozostałe  koszty pokryte  ze  środków  własnych  obejmowały  między  innymi:  opracowanie
dokumentacji technicznej, wykonanie przyłącza energetycznego, wykonanie drogi dojazdowej do
żłobka, nadzór inwestorski, transport dostarczonych mebli.

Na to zadanie pozyskano wsparcie z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat  3  „Maluch +”  2020 w formie  dotacji  celowej  w wysokości  1  000 000,00 na
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków. 

3. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Dobrodzieniu

Plan budżetu:  1 146 246,79 zł, w 2020 roku  na realizację zadania poniesiono  569 848,59 zł.  
Na kwotę wydatkowaną w roku 2020 złożyły się wydatki według następujących tytułów:

- roboty budowlane na podstawie umowy głównej w kwocie 548 045,91 zł,

- nadzór inwestorski na kwotę 8 220,09 zł,

- pozostałe koszty w wysokości 13 582,59 zł.

W  wyniku  rozstrzygniętego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  podpisano
umowę z firmą ARCHI Sp. z o. o.  z Olesno na kwotę 548 045,91 zł brutto.  W ramach umowy
zrealizowano: dokumentację budowlaną projektu wraz z obsługą geodezyjną, prace rozbiórkowe,
roboty ziemne i przygotowawcze, instalację elektryczną z oświetleniem placu, instalację wodną,
instalację  kanalizacji  sanitarnej  instalację  kanalizacji  deszczowej,  montaż  urządzenia
podczyszczającego i  rozprowadzającego wody opadowe, ogrodzenie,  montaż najazdowej wagi
samochodowej, blaszaną wiatę ,tereny zielone i monitoring wizualny. Nadzór inwestorski pełniło
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INWESDIM” Sp. z o. o. z Opola. Pozostałe koszty związane
były m. in. z wykonaniem tablic informacyjnych i nadzorem autorskim.

Zadanie  realizowane jest przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach  RPO  WO  na  lata  2014-2020  Oś  priorytetowa  05  –  Ochrona  środowiska,  dziedzictwa
kulturowego i naturalnego. Poniesione w roku 2020 koszty  w wysokości 544.030,16 zł  zostaną
sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego po złożeniu wniosku o
płatność.

4. Przebudowa ul. Polnej  Ligocie Dobrodzieńskiej

Plan budżetu: 244 420,00 zł, w ciągu roku plan zmniejszono o 81 186,93 zł, zadanie zrealizowano
w kwocie 161 906,13 zł.

Na kwotę wydatkowaną w roku 2020 złożyły się wydatki według następujących tytułów:

- roboty na podstawie umowy głównej w kwocie 160 307,13  zł,

- nadzór inwestorski na kwotę 1.599,00 zł.

W wyniku  rozstrzygniętego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  przebudowę
ulicy wykonała firma  REMOST Sp. z o. o. Spółka komandytowa z Olesna na kwotę 160 307,13
zł brutto.
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Nadzór inwestorski nad inwestycją był prowadzony przez Biuro Inżynierskie Tomasz Skrzypczyk
z Opola za kwotę 1 599,00 zł brutto.

W wyniku realizacji  zadania przebudowano drogę wewnętrzną o długości 310 mb: wykonano
jezdnię o nawierzchni asfaltowej 1 145 m2 , pobocza 465 m2 , oznakowanie pionowe, odwodnienie
drogi.

Zadanie zrealizowane przy wsparciu państwowego funduszu celowego ze środków Funduszu Dróg
Samorządowych w kwocie 112 214,99 zł.

5. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobrodzień

Plan budżetu: 14 760,00 zł, w ciągu roku plan zwiększono plan o 98 920,00 zł zrealizowano w
kwocie 113 522,00 zł.  Zadanie obejmowało:

- koszty w kwocie 78 617,00 zł związane z opracowaniem wniosku o dofinansowanie w
ramach RPO WO 2014-2020 - działanie 5.4 gospodarka wodno-ściekowa, serwisowaniem
Studium Wykonalności Inwestycji oraz zapłatą 2% przyznanego dofinansowania zgodnie
z umową nr 8/10/2019 z 31.10.2019 r. z firmą Opolskie Centrum Zarządzania Projektami
Sp. z o. o. w Opolu,

- koszty w kwocie 28 905,00 zł brutto związane z opracowaniem projektu funkcjonalno-
użytkowego budowy  kanalizacji  sanitarnej  dla  Ligoty  Dobrodzieńskiej  i  uzbrojenia
działek budowlanych w Dobrodzieniu pomiędzy ul. Wojska Polskiego i Szemrowicką,

- koszty  w kwocie  6 000,00 zł  brutto związane z opracowaniem Karty Informacyjnej
Przedsięwzięcia dla potrzeb wydania decyzji o uwarunkowaniach  środowiskowych.

W dniu 30.01.2020 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn.: Budowa kanalizacji
sanitarnej w Gminie Dobrodzień w ramach Osi priorytetowej V Ochrona Środowiska, dziedzictwa
kulturowego i naturalnego RPO WO 2014-2020 Działanie 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa wraz z
załącznikami.  Wartość  projektu:  4  869  087,57  zł;  wydatki  kwalifikowalne:  3  994  173,39  zł;
dofinansowanie na poziomie 64,99 % w wysokości 2 595 813,25 zł

Projekt  obejmuje:  budowę  kanalizacji  sanitarnej  wzdłuż  ulic  Chłopskiej,  Cmentarnej,  Stein,
Moniuszki,  Gładysza,  Wojska  Polskiego  –  Szemrowicka,  budowę  kanalizacji  w  Ligocie
Dobrodzieńskiej,  nadzór  inwestorski,  poniesione  koszty  związane  z  opracowaniem  Studium
Wykonalności Inwestycji, koszty opracowania dokumentacji projektowej,promocję projektu.

Dnia  06.11.2020  r.  uzupełniono  ostatnie  załączniki  wymagane  do  wniosku  o  dofinansowanie.
Ogłoszenie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  roboty  związane  z  budową kanalizacji  w
Ligocie  Dobrodzieńskiej  i  dla  działek  wzdłuż  ul.  Wojska  Polskiego  –  Szemrowicka  zostało
upublicznione na stronie BIP Urzędu Miejskiego w dniu 31.12.2020 r.

6. Przebudowa ul. Szkolnej w Bzinicy Nowej

Plan budżetu: 166 000,00 zł, w ciągu roku plan zmniejszono o 54 000,00 zł, zadanie zrealizowano
w kwocie  110 520,01 zł.  W wyniku rozstrzygniętego postępowania  o  udzielenie  zamówienia
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publicznego zadanie realizowała firma VIANKO Sp. z o. o. z  Zawadzkiego  na kwotę 109 044,01
zł brutto. Nadzór inwestorski nad inwestycją był prowadzony przez  Biuro Inżynierskie Tomasz
Skrzypczyk  z  Opola za kwotę 1 476,00 zł brutto. W wyniku realizacji zadania przebudowano
drogę gminną o długości 226 mb (wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltowej 913 m2  ,pobocza
348  m2  ,  oznakowanie  pionowe,  odwodnienie  drogi.  Zadanie  zrealizowane  przy  wsparciu
państwowego  funduszu  celowego  ze  środków Funduszu  Dróg  Samorządowych  w kwocie  76
330,81 zł.

7. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych

Przedsięwzięcie  pn. „Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Dobrodzień”
ma charakter kompleksowy. Przewiduje się wykonanie prac służących obniżeniu zapotrzebowania
na energię cieplną budynków, a także zastosowanie rozwiązań zmniejszających zużycie energii
elektrycznej w postaci montażu instalacji  PV .

Przewiduje się kompleksową termomodernizację obiektów czego wynikiem będzie zmniejszenie
zapotrzebowania na energię cieplną i  elektryczną a tym samym  zmniejszenie zanieczyszczeń
wprowadzanych do powietrza. 

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2021-2023. Koszt całkowity przedsięwzięcia
5 150 613,11 zł, w tym środki własne na poziomie 1 545 183,94 zł.

W ciągu roku 2020 wprowadzono do budżetu: 42 500,00 zł, zrealizowano w wysokości 42 216,00
zł. Poniesione wydatki dotyczą:

- umowy współpracy wykonania audytu energetycznego dla: PSP im. Powstańców Śl. w
Dobrodzieniu,  PSP  w  Turzy  i  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego PSP  im.  Marii
Konopnickiej w Pludrach z firmą DOEKO Group sp. z o. o  z  Krakowa,  na kwotę i 22
140,00 zł brutto,

-  umowy o  przygotowanie  wniosku  o  dofinansowanie  z  Norweskiego  Mechanizmu
Finansowego 2014-2020 z  firmą DOEKO Group sp. z o. o.,  z  Krakowa  na kwotę 14
760,00 zł brutto,

- pozostałych kosztów w wysokości  5 316 zł. 

8.  Odbudowa  drewnianego  budynku  remizy  w  Makowczycach  wraz  ze  zmianą
przeznaczenia na miejsce spotkań lokalnej społeczności

Plan budżetu:  14 580,51 zł,  w ciągu roku zwiększono o 11 000,00 zł.  Zadanie realizowane w
etapach w roku 2020 poniesiono koszty w wysokości 25 461,53 zł. Obejmowały one m.in. koszty:

- ocieplenia i obicia wewnętrznych ścian budynku na kwotę 10 029,42 zł brutto,

- wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej na kwotę 4 313,09 zł brutto,

- wykonanie instalacji odgromowej na kwotę 2 964,53 zł brutto,

- wykonanie przyłącza energetycznego na kwotę 1 454,49 zł brutto,
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- pomiar geodezyjny  na kwotę 700,00 zł brutto,

- prace wykończeniowe wewnątrz remizy na kwotę 2 700,00 zł brutto.

9. Przebudowa ul. Gromadzkiej w Pietraszowie

W ciągu roku wprowadzono do budżetu: 85 465,53 zł, realizacja w 2020 r. w kwocie 25 000,00 zł.
Przebudowa jest  realizowana  na  podstawie  umowy zawartej  z  firmą  VIANKO Sp.  z  o.  o.  z
Zawadzkiego na kwotę 78 070,04 zł brutto. Koszty poniesione w roku 2020 dotyczyły m.in.:

-  dokumentacji projektowej na kwotę 5 000,00 zł brutto,

- częściowej płatności za wykonanie prac na kwotę 20 000,00 zł brutto.

W związku z planowanym odbiorem w miesiącu styczeń 2021 r.  pozostałe  środki do zapłaty
przeniesiono na rok kolejny.

10.  Zagospodarowanie  terenu  wraz  z  projektem  wokół  budynku  gminnego  przy  ul.
Przejazdowej 2 w Myślinie

W ciągu roku wprowadzono do budżetu  koszt  pierwszego  etapu w wysokości 21  026,13 zł,
zrealizowano w kwocie  21 026,13 zł.  Koszty obejmowały m. in.: opracowanie mapy do celów
projektowych  przez  uprawnionego  geodetę  za  kwotę 900,00  zł  -   realizowane  ze  środków
funduszu sołeckiego, wykonanie  zgłoszenia robót na kwotę 1 000,00 zł realizowane ze środków
funduszu  sołeckiego,  wykonanie  zbiornika  bezodpływowego  oraz  utwardzenie  placu  kostką
brukową o powierzchni 85 m2  na kwotę 19 126,13 zł .

11. Budowa ul. Jaśminowej wraz z niezbędną infrastrukturą

W ciągu roku wprowadzono do budżetu etap I -20 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł
Koszt obejmował prace  projektowe zgodnie z zawartą umową z SEWI Spółka Jawna Sebastian
Raudzis, Sebastian Wilisowski z Opola.

12. Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Myślinie przy ul. Przejazdowej 2

W ciągu roku wprowadzono do budżetu kwotę 162 000,00 zł i zmniejszono ją o kwotę 152 000,00
zł, zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, który obejmował dokumentację projektową  sporządzoną
przez Biuro Projektowe Ramona Zygmunt-Olejnik z Gorzowa Śląskiego.

Na  zadanie  to  pozyskano  dofinansowanie  w  formie  dotacji  celowej  w  ramach  Programu
Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 Edycja 2020 moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie
placówki  Senior+”  na  kwotę  150  000,00  zł.  Przeprowadzono  postępowanie  o  udzielenie
zamówienia publicznego, w wyniku którego wpłynęła jedna oferta,  która została  odrzucona z
powodu nieuzupełnienia  dokumentów i  postępowanie  zostało  unieważnione.  Z uwagi  na  zbyt
krótki  czas  na  ogłoszenie  oraz  rozstrzygnięcie  kolejnego  postępowania  wycofano  się  z  jego
realizacji.
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13. Przebudowa budynku ul. Przejazdowa 2 w Myślinie

Plan budżetu: 24 900,00 zł,  w ciągu roku plan zwiększono o 3 100,00 zł i zmniejszono o 21
026,13 zł, zrealizowano w kwocie 3 852,13 zł w ramach funduszu sołeckiego. Koszt obejmował
opłatę za przeprowadzenie kontroli w kwocie 88,98 zł przez PPIS w Oleśnie, montaż grzejników
za kwotę 2 997,00 zł, zakup i montaż ław kominiarskich za kwotę 766,15 zł.

3.5.  Pozyskiwanie  pozabudżetowych  środków  finansowych  dla  Gminy
Dobrodzień

W roku 2020  ubiegano się i pozyskano  środki na poniższe projekty:

1)  ”Maluch + 2021” – W październiku 2020r. złożono ofertę konkursową w ramach modułu 2
programu,  który  zapewnienia  środki  na   funkcjonowanie  miejsc  opieki  utworzonych  przez
jednostki samorządu terytorialnego  z udziałem środków z edycji 2020.  Z programu pozyskano
dofinansowanie  w  wysokości  38.400,00  zł.  Dofinansowanie  przeznaczone  zostanie  na  bieżące
funkcjonowanie nowo powstałej placówki, w której opieką zostanie objętych 40 dzieci. Koszty,
jakie ujęto w kalkulacji do oferty to m. in. media, wynagrodzenia personelu, utrzymanie czystości,
zakup materiałów biurowych i plastycznych.

2)  Opracowanie  i  upowszechnianie  wspólnych  dla  obszaru  LGD  materiałów  informacyjno  –
promocyjnych  z  wykorzystaniem systemu identyfikacji  wizualnej  –  operacja  pn.  ”Dobrodzień-
dobry adres na mapie LGD Kraina Dinozaurów” . Projekt złożony w 2020r. za pośrednictwem
LGD Kraina Dinozaurów. Gmina Dobrodzień jest uczestnikiem projektu  w ramach partnerstwa.
Operacja  realizowana  będzie  w  roku  2021  przez  Stowarzyszenie  Karolinka  –  wnioskodawcę
projektu.  Projekt  jest  projektem  partnerskim,  w  projekcie  uczestniczy  4  partnerów,  tj.  Gmina
Dobrodzień,  Dobrodzieński Ośrodek Kultury i  Sportu,  Międzygminne Towarzystwo Regionalne
Dobrodzień-Zębowice oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów ,,Brzozowa Dolina”.
Projekt  ma  na  celu  szeroko pojęte  promowanie  gminy Dobrodzień.   Wartość  projektu  wynosi
52.729,00 zł, w tym dofinansowanie wynosi 50.000,00 zł.

3) Ubiegano się również o środki na realizację projektu „Dyplomacja publiczna 2020 - Dobre dni
Polski  w  Haan”. Oferta  złożona  w  ramach  konkursu  ogłoszonego  przez  Ministra  Spraw
Zagranicznych. W ramach projektu planowano zorganizowanie „Dobrych dni Polski w Haan” –
wydarzenia kulturalnego promującego Polskę w Niemczech.  Oferta przeszła pozytywnie ocenę
formalną. Po przeprowadzeniu procesu opiniowania ofert, Minister Spraw Zagranicznych podjął
decyzję  o  nieprzyznaniu  dotacji  z  uwagi  na  uwarunkowania  wynikające  ze  stanu  pandemii  i
wprowadzone  ograniczenia  uniemożliwiające  realizację  zadania  publicznego  zgodnie  z
założeniami określonymi w ofertach. 

W roku  2020  rozpoczęto  realizować  projekty  finansowane  lub  współfinansowane  ze  środków
pozyskanych w latach poprzednich:
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1) Groby i  cmentarze wojenne w kraju 2020 – w roku 2020 zrealizowano projekt  „Ocalić od
zapomnienia – odnowienie grobu Powstańców Śląskich w Dobrodzieniu”. Dotacja na prace przy
mogile wyniosła 48.000,00 zł, wartość zadania 60.000,00. Prace polegały na odnowieniu miejsca
spoczynku poległych  w maju 1921 roku Powstańców Śląskich. Miejsce to było w bardzo złym
stanie technicznym i wymagało pilnego remontu. Dodatkowo, zakładano  pozyskanie szerszych
danych na temat poległych Powstańców oraz podjęcie próby odnalezienia nazwisk poległych. W
tym  celu  nawiązano  współpracę  z  lokalnymi  historykami,  organizacjami  i  instytucjami,
posiadającymi wiedzę w tym zakresie. Zakończenie zadania nastąpiło w grudniu 2020 r.  

2)  „Partycypacja  w  Planowaniu” -  (kontynuacja)  Projekt  współfinansowany  ze  środków
Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Działania  2.19  Programu  Wiedza  Edukacja
Rozwój 2014-2020. Z początkiem 2019 roku Gmina Dobrodzień we współpracy z Fundacją Stabilo
oraz  Wise  Europa-  Fundacją  Warszawski  Instytut  Studiów  Ekonomicznych  i  Europejskich
przystąpiła  do  projektu  "Partycypacja  w  Planowaniu"  współfinansowanego  ze  środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. 10 maja  2019 r. podpisana została umowa partnerska na
udział w projekcie i powierzenie grantu w ramach realizacji projektu. Gmina Dobrodzień uzyskała
grant  w  wysokości  30.000,00 złotych  na  przeprowadzenie  konsultacji  społecznych.  W ramach
pozyskanej dotacji gmina Dobrodzień realizuje dwa Indywidualne Plany Konsultacyjne. Pierwszy
dot.  przeprowadzenia  konsultacji  społecznych  w  ramach  opracowywanego  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  dla  miejscowości  Główczyce,  Gosławice  i  Zwóz  oraz  drugi
dotyczący  sporządzanej  zmiany  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego gminy Dobrodzień.

Celem  projektu  jest  zapoznanie  lokalnej  społeczności  z  problematyką  planowania
przestrzennego  na  terenie  naszej  gminy,  a  także  zachęcenie  do  wyrażania  swoich  opinii  i
prowadzeniu  dyskusji  na  temat  ładu  przestrzennego.  W ramach  projektu  odbyły  się  spotkania
konsultacyjne  z  mieszkańcami  Główczyc,  Gosławic,  Zwozu  oraz  Dobrodzienia.  Zakończenie
zadania nastąpi w roku 2021. 
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4. Realizacja polityk, programów i strategii

W 2020 r. w gminie Dobrodzień obowiązywało 16 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 2016-2025 - 

uchwała Nr XI/ 106/2015.

Polityki, programy, plany uchwalone na rok 2020:
1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na  2020 rok - 
uchwała Nr XIV/121/2019;
2. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok – uchwała Nr XIV/122/2019);
3. Program Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok  2020 - uchwała Nr XIII/105/2019);
4. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Dobrodzień w 2020 roku – uchwała Nr XVII/144/2020 .

Polityki, programy, plany uchwalone przed 2020 r. z wieloletnią perspektywą czasową:
1. Gminny  Program  Przeciwdziałania  Przemocy  i  Ochrony  Ofiar  Przemocy  w  Rodzinie   –

uchwała Nr XLII/334/2010);
2. Lokalny  Program  Rewitalizacji  dla  Miasta  Dobrodzień -  załącznik  do  Uchwały  Nr

XX/162/2016;
3. 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;

4. Program ochrony środowiska  dla gminy Dobrodzień na lata 2017-2020 z perspektywą na lata
2021-2024 - uchwała Nr XXX/247/2017;

5. 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.;

6. Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrodzień - uchwała Nr XV/134/2016;
7. 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;

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

9. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 -  uchwała Nr VII /49 /2019 ;
10. Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - uchwała Nr XIV/127/2019.
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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 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.10 Zestawienie celów Strategii Rozwoju Gminy Dobrodzień (…) i wskaźników ich monitorowania

Nazwa celu Rodzaj wskaźnika
wartość za 
2019 rok

wartość za 
2020 rok

I. Poprawa 
standardu 
życia 
mieszkańców

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

społecznej, 

2,08 %
4.734 zł
8,2%

2,33%
5.312,42
6,4%

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

3,96%

ok 30 km

III. 
Modernizacja
i rozbudowa 
infrastruktury

 stopień zwodociągowania (w stosunku do 
liczby mieszkańców),

 stopień  skanalizowania gminy (w stosunku
do liczby mieszkańców),

 długość 
a) wyremontowanych 
b) zmodernizowanych 
dróg w km i poniesione nakłady, 

 długość wybudowanych nowych dróg na 
terenie gminy wraz z poniesionymi 
nakładami

88,9%

48,3%

a) ok. 14 km / 
277.781,09 zł

b) 0 km / 0 zł

0 km / 0 zł

88,9%

48,3%

a) ok. 14 km/
185.488,55

b) 0,67km/
506.262,16

0 km / 0 zł

IV. Tworzenie
warunków 
dla rozwoju 
gospodarczeg
o 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%

-
1,46%

16

3%

Źródło: Strategia rozwoju Gminy Dobrodzień na lata 2017 - 2025
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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.
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. 11). Monitoring ten jest realizowany corocznie w formie raportu oceniającego
„stopień realizacji poszczególnych celów strategicznych. Poniżej zastawiono wskaźniki z lat 2018,
-2020.

24



Raport o stanie Gminy Dobrodzień za 2020 rok

Tab.11 Wskaźniki realizacji celów strategicznych wyznaczonych w Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych w Gminie Dobrodzień na lata 2016-2025

L
p

Treść celu
szczegółowego

Wskaźnik
Wartość

wskaźnika 
w 2018 roku

Wartość
wskaźnika 

w 2019 roku

Wartość
wskaźnika 

w 2020 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 – 
302 osoby)

816

8 275

1 101 097,43 zł

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

620

6 767

1 082 800,15 zł

2 programy
(Posiłek w szkole i 
domu – 112 osób, 
Program 
Operacyjny Pomoc
Żywnościowa – 
209 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

brak danych

brak danych

 0

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

 38 osób,
9 dzieci, 
0 osób dorosłych

2

4

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 

303 rodziny, w 
tym 14 rodzin 
objęto asystenturą  

brak danych

3

1

13 553,88 zł

347 rodzin, w tym 
15 objęto 
asystenturą

brak danych

0

1

16 719,24 zł

316 rodzin, w tym 
15 objęto 
asystenturą

brak danych

0

1

30 429,39 zł
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przeznaczonych na współfinansowanie 
pobytu dzieci w systemie pieczy 
zastępczej

6. liczba dzieci, którym umożliwiono 
powrót z pieczy zastępczej do rodzin 
biologicznych

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

1 dziecko opuściło 
opuściło pieczę 
zastępczą z 
powodu 
osiągnięcia 
pełnoletności 

0 dzieci 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

15 kart (w tym 10 
nowych)

0

4

2

6 Przeciwdziałanie 
uzależnieniom, 
w tym 
alkoholizmowi 
i narkomanii.

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

14

2

1100

13

0

9

33

2

1500

28

0

17

36

11

600

21

0

2

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

1. liczba inicjatyw obywatelskich w 
zakresie rozwiązywania problemów 
społecznych

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

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

Współpraca z 
placówkami 
oświatowymi, 
służbą zdrowia, 
policją, sądem, 
kościołem, 
sołtysami itd., 
nieodpłatna pomoc 
prawna, informacja
na stronie BIP

Zespół 
Interdyscyplinarny,
placówki 
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2. liczba podmiotów podejmujących 
współpracę w zakresie integracji 
społecznej rozwiązywania problemów 
społecznych

3. liczba wydanych broszur, folderów 
oraz kampanii informacyjnych

Zespół 
Interdyscyplinarny,
placówki 
oświatowe, 
stowarzyszenia

dystrybucja 
broszur, 
materiałów 
informacyjnych

Zespół 
Interdyscyplinarny,
placówki 
oświatowe, 
stowarzyszenia

dystrybucja 
plakatów i ulotek 
informacyjnych

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

Program usuwania wyrobów zawierających azbest

Gmina Dobrodzień posiada "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i
Gminy Dobrodzień". W ramach realizacji programu w roku 2020  Gmina po raz kolejny uzyskała
dotację na zadanie pn.: ,,Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających
azbest – w roku 2020” w ramach ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Opolu konkursowego naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć
zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie
województwa  opolskiego. Gmina  Dobrodzień  złożyła  wniosek  i  w  związku  z  tym  została
podpisana umowa na dofinansowanie 100% kosztów realizacji przedsięwzięcia, tj. 16798,72 zł.

-  ze  środków  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w
Warszawie
w kwocie 8399,36 zł,
-  ze  środków Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w
Opolu
w kwocie 8399,36 zł.

W  ramach  ww.  zadania  zostały  odebrane  oraz  przekazane  do  unieszkodliwienia  odpady
zawierające azbest z jedenastu posesji zlokalizowanych na terenie gminy Dobrodzień. Łączna ilość
wyrobów  zawierających  azbest,  która  została  unieszkodliwiona  wynosi  24,820  Mg.  Dla
porównania  w  roku  2019  odebrano  wyroby  zawierające  Azbest  z  5  posesji,  całkowity  koszt
operacji wyniósł 7.128,19 zł, z czego 3.564,10 zł dofinansował WFOŚiGW w Opolu a 3.564,09 zł
dofinansował NFOŚiGW. Program pozwolił  na unieszkodliwienie łącznie 11,447 Mg wyrobów
zawierających azbest.

Program wymiany kotłów centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne

W roku 2019 Gmina Dobrodzień przystąpiła do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski
w  Opolu  w  celu  uzyskania  środków  pochodzących  z   Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa  Opolskiego  na  lata  2014-2020 z   przeznaczeniem na  działania  mające  na  celu
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ochronę stanu powietrza  na rok 2020.  W wyniku rozstrzygnięcia konkursu  pozyskano środki  na
wymianę kotłów  centralnego  ogrzewania  na  kotły  ekologiczne  spełniające  nowe  wymogi
dotyczące  ograniczenia  emisji  zanieczyszczeń.  Środki  w  kwocie  151.174,00  zł  posłużyły  do
dofinansowania wymiany  18 kotłów.  Ze  środków pochodzących z budżetu Gminy Dobrodzień
dofinansowano  kwotę  25.481,00  zł  a   ze  środków   Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 kwotę 126.243,00 zł. Dla porównania w roku 2019
dofinansowano 25 kotłów na kwotę 74.500 zł ze środków pochodzących jedynie z budżetu Gminy
Dobrodzień. 

Decyzje związane z przeprowadzeniem procedury oceny oddziaływania na środowisko

W roku sprawozdawczym wydano 6  decyzji związanych z przeprowadzeniem procedury
oceny  oddziaływania  na  środowisko  oraz  zaopiniowano  wniosek  MAX  ENERGIA o  zmianę
decyzji  Starosty  Oleskiego  z  dnia  19  czerwca  2019  r.  udzielającej  zezwolenia  na  zbieranie
odpadów innych niż niebezpieczne, w miejscu prowadzenia działalności tj. w Dobrodzieniu przy
ul. Opolskiej 5.

Gospodarowanie odpadami

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 2020 wzrosła z 15 zł/osobę do 24,50 zł/osobę, natomiast w przypadku
nieprowadzenia segregacji odpadów z 30 zł/osobę do 49,00 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.  Systemem
gospodarowania  odpadami  objęto  do  31  grudnia  2020 r.  około 2400 nieruchomości.  Łączne
wpływy  (wraz  z  odsetkami  i  kosztami  egzekucji) z  tytułu  opłat  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi  w  roku  2020 wyniosły  1.983.149,30  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  2020
wyniosły 2.513.770,21 zł. Podniesienie poziomu opłat pobieranych od mieszkańców miało na celu
zrównoważenie  ponoszonych  przez  gminę  wysokich  kosztów  gospodarowania  odpadami
komunalnymi.  W roku 2019 uzyskane wpływy z tytułu opłat  za śmieci pokryły zaledwie 58%
kosztów, natomiast w roku 2020 – 79%.

W  wyniku  postępowania  przetargowego,  które  odbyło  się  w  roku  2018  do  obsługi
powyższego  zadania  wyłoniono  firmę  Wywóz  Nieczystości  oraz  Przewóz  Ładunków  Wiesław
Strach,  umowa obowiązywała do końca  roku 2020.  Do dnia  30 kwietnia  2020 opłata  za  tonę
odpadów zmieszanych wynosiła 636,48 zł brutto a segregowanych 400 zł brutto.  W związku z
aneksem do umowy z  dniem 1  maja  2020 roku opłata  za  tonę  odpadów zmieszanych  została
podniesiona do wysokości 780 zł  brutto a segregowanych do wysokości 560 zł brutto.  Roczny
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koszt systemu odbioru odpadów w 2020 roku to kwota 2.513.770,21 zł i był wyższy od kosztu w
2019 roku o 453.826,22 zł.
W 2020 roku odebrano:

• 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury                                                                  11,37 Mg

• 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych                                                          298,99 Mg

• 15 01 07 Opakowania ze szkła                                                                                 413,30 Mg

• 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu                             274,76 Mg

• 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji                                                               146,84 Mg

• 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne                                  2255,00 Mg

• 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe                                                                         57,84 Mg

W 2020 roku przeprowadzona została 1 kontrola tonażu odbieranych odpadów.  W ciągu
roku przeprowadzonych zostało ok. 120 weryfikacji osób zameldowanych, a wykazanymi osobami
w deklaracjach, skutkiem czego były złożone deklaracje, bądź wyjaśnienia różnic.

W związku w tym, że  Gmina Dobrodzień nie posiada PSZOKa  w roku 2019  rozpoczęto
działania  mające  na  celu  budowę punktu  selektywnej  zbiórki  odpadów  w  Dobrodzieniu.  
W związku z powyższym w roku 2019 wykonano aktualizację kosztorysu oraz nadzór autorski,  
w roku 2020 wykonano prace w zakresie przygotowania obszaru gruntowego i prace  budowlane.
Zakończenie  zadania  przewidziane  jest  na  maj  2021.  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.

4.4.  Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w 2020 roku zaplanowano środki w kwocie 183.000,00 zł. Łączna wysokość środków finansowych
faktycznie  wykorzystanych  na  realizację  gminnego  programu  profilaktyki  i  rozwiązywania
problemów alkoholowych i narkomanii w 2020 roku wyniosła 103.522,72 zł. Środki pochodzą z
wpłat  uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W 2020 r.
środki  zostały przeznaczone na: zakup obiadów dla dzieci  z rodzin dysfunkcyjnych i  ubogich,
zakup  sprzętu  sportowego  dla  szkół  podstawowych,  nagrody  dla  uczestników  cyklu  imprez
sportowych  promujących  zdrowy  styl  życia  bez  uzależnień.  Dofinansowano  również  imprezy
artystyczne:  „"Koncertowe  lato  w  strefie  kultury”,  "Bajkowe  lato  z  fontanną",  turniej  brydża
sportowego o Puchar  „Śnieżnego płatka”.  Sfinansowano realizację  programów profilaktycznych
dotyczących problemów  alkoholowych,  narkomanii,  przemocy  w rodzinie  oraz  programów
profilaktyczno-wychowawczych w szkołach podstawowych:  "Na smutek  i frasunek nie  pomoże
trunek  ani  inny  ekwipunek",  "Nie  daj  się  nałogom -  bądź  sobą",  "Dopalaczom i  narkotykom
mówimy STOP -  wybieramy zdrowie",  "Uzależnienia -  złodziej  młodości",  "Jak dbać o swoje
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zdrowie", "Moje zdrowie - mój skarb", "Stop narkomanii". Sfinansowano uczestnictwo dzieci w
ogólnopolskim  programie  „Wygraj  Szansę”  w  ramach  programu  „Trzeźwość  na  co  dzień”.
Kontynuowano kampanie społeczne: „Postaw na rodzinę”., "Zachowaj trzeźwy umysł”. 

W ramach  gminnego  programu  profilaktyki  i rozwiązywania  problemów  alkoholowych
realizowano  ponadto  dofinansowanie działania  Przychodni  Odwykowej  w Oleśnie  z zakresu
zwiększania  dostępności  pomocy  terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej  dla  osób  uzależnionych  od
alkoholu oraz udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej, a w szczególności ochrona przed
przemocą  rodzinie  i  udzielanie  pomocy  prawnej. Do  przychodni  w  2020  r.,  z  terenu  Gminy
Dobrodzień, zgłosiło się ogółem 21 osób.

Wydawanie  i  cofanie  zezwoleń  na  sprzedaż  i/lub  podawanie  napojów alkoholowych  w
placówkach detalicznych i gastronomicznych oraz pobieranie opłat za korzystanie z tych zezwoleń
regulują  przepisy  ustawy z  dnia  26.10.1982 r.  o  wychowaniu  w trzeźwości  i  przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.  Zgodnie z ustawą, limity punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasady
usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy ustalane są uchwałą Rady
Miejskiej.  Liczba zezwoleń  sprzedaży napojów alkoholowych oraz  zasady usytuowania  miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w miejscach publicznych zostały ustalone Uchwałą
Rada  Miejskiej w  Dobrodzieniu  dnia  16  grudnia  2019r.  nr  XIV/121/2019. Liczba  punktów
sprzedaży z napojami alkoholowymi określone zostały w sposób następujący: 
1) 40 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa do
spożycia poza miejscem sprzedaży;
2) 40 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu do 18%
alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży;
3) 40 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu
4) 60 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% alkoholu oraz piwa
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży;
5) 30 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu do 18%
alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży;
6)  30  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  zawierających  powyżej  18%  alkoholu
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

Tab.12  Liczba  punktów sprzedaży napojów alkoholowych w latach 2019-2020
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych 2019-2020

Rok

Do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal) Do spożycia  miejscu sprzedaży
(gastronomia)

Związane z
organizacją przyjęć

(catering)

R
az

em w tym punkty
posiadające 
zezwolenie  
do 4,5% oraz 
piwa

w tym punkty 
posiadające 
zezwolenie 
powyżej 4,5%-
18% z 
wyjątkiem piwa

w tym punkty
posiadające 
zezwolenie 
powyżej 18%

R
az

em w tym 
punkty 
posiadające 
zezwolenie 
do 4,5% 
oraz piwa

w tym punkty 
posiadające 
zezwolenie 
powyżej 4,5%-
18% z 
wyjątkiem 
piwa

w tym 
punkty 
posiadające
zezwolenie 
powyżej 
18%

do 4,5% 
oraz piwa

powyżej 
4,5%-
18% z 
wyjątkiem
piwa
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2019 18 18 17 17 11 11 6 7 0 0

2020 18 18 17 17 9 9 6 5 0 0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych samodzielnego stanowiska handlu

W  2020  roku  liczba  punktów  sprzedaży  napojów  alkoholowych  w  Gminie  Dobrodzień
przedstawiała się następująco:

 liczba  punktów ze  sprzedażą  napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia  poza
miejscem sprzedaży (detal) wynosiła - 18, w tym wydano 18 zezwoleń na sprzedaż piwa,
17 zezwoleń na sprzedaż wina i 17 zezwoleń na sprzedaż wódki, 

 liczba  punktów  ze  sprzedażą  napojów  alkoholowych  przeznaczonych  do  spożycia   w
miejscu sprzedaży (gastronomii) wynosiła - 9, w tym wydano 9 zezwoleń na sprzedaż piwa,
6 zezwoleń na sprzedaż wina i 5 zezwoleń na sprzedaż wódki. 

Ze  stosunku  ilości  punktów  sprzedaży  napojów  alkoholowych  w odniesieniu  do  ilości
mieszkańców wynika, iż jeden punkt sprzedaży w detalu przypadał na 526 mieszkańców gminy
Dobrodzień,  a w miejscu  sprzedaży  (w  gastronomii)  jeden  punkt  sprzedaży  przypadał  na
1.053 mieszkańców.  Łączna wysokość środków finansowych uzyskanych z tytułu rocznych opłat
za korzystanie  z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku wyniosła 181.969,71
zł,  z  czego  kwota  102.237,32  zł  została  wydatkowana  na  realizację  gminnego  programu
rozwiązywania problemów alkoholowych.

4.5.  Program  Współpracy  Gminy  Dobrodzień  z  organizacjami
pozarządowymi  oraz  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku
publicznego na rok 2020

Gmina  Dobrodzień  realizowała  zadania  publiczne  w  roku  2020  we  współpracy  z
organizacjami  pozarządowymi  na  podstawie  rocznego  programu  współpracy  gminy  z
organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.3  ustawy  o
działalności  pożytku  publicznego  i  wolontariacie   (Dz.  U.  2020  poz.  1057).  Przedmiotem
współpracy jest realizacja zadań własnych określonych w ustawie. Głównym celem programu było
budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Dobrodzień,  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.

Zadaniami priorytetowymi w zakresie współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi
były zadania z zakresu: 

• oświaty,  wychowania  oraz  wspierania  i  upowszechniania  kultury  fizycznej  i  sportu  wśród
dzieci i młodzieży,

• pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
• ochrony i promocji zdrowia,
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• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji ,
• turystyki i wypoczynku,
• rozwoju i odnowy wsi,
• integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i  współpracy między społeczeństwami, 
• działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Środki  finansowe  na  realizację  zadań  wymienionych  w  Rocznym  Programie  Współpracy
zabezpieczone  zostały  w  budżecie  w  kwocie  282.000,00  zł.  z  czego  na  otwarte  konkurs
przeznaczono środki finansowe w wysokości 257.000,00 zł, a kwotę 25.000,00 zł przeznaczono na
zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Wszystkie zadania wymienione w otwartych konkursach ofert podzielone zostały na następujące
obszary działania: 

• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 114.000,00 zł., 
• pomoc społeczna, promocja i ochrona zdrowia – 143.000,00 zł. 

Środki zostały wykorzystane w wysokościach zestawionych w tabelach przedstawionych poniżej.

Tab.13  Dotacje dla organizacji pozarządowych przyznane w otwartych konkursach ofert

Lp. Nazwa zadania Organizacja realizująca Kwota przyznana [zł]

1. Organizacja sportu i piłki nożnej na terenie 
miejskim. 

K.S. „START” Dobrodzień 74.000,00

2. Organizacja sportu w zakresie koszykówki na 
terenie miejskim.

K.S. „START” Dobrodzień 40.000,00

3. Promocja i ochrona zdrowia – kompleksowy 
zakres usług; Promocja i profilaktyka zdrowia, 
świadczenia diagnostyczne, świadczenia 
pielęgnacyjne, świadczenia lecznicze, 
świadczenia usprawniające, rehabilitacja 
lecznicza.

Caritas Diecezji Opolskiej 143.000,00

Razem 257,000,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych samodzielnego stanowiska handlu

Tab.14  Dotacje dla organizacji pozarządowych przyznane z pominięciem otwartych konkurów ofert

Lp. Nazwa zadania Organizacja realizująca Kwota przyznana [zł]

1. Pomoc Społeczna, w tym pomoc rodzinom i 
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 
Realizacja działań na rzecz dożywiania.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica
Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka

1.500,00

2. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; - 
Dobrodzień i okoliczne miejscowości. 
Przewodnik turystyczny.

Międzygminne Towarzystwo 
Regionalne Dobrodzień - Zębowice 

5.000,00

3. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; -
Modernizacja szlaku turystycznego przyrodniczo-
historycznego w Dobrodzieniu. 

Międzygminne Towarzystwo 
Regionalne Dobrodzień - Zębowice

4.500,00

4. Działalność na rzecz lokalnych mniejszości Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 3.000,00
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narodowych i ochrony dziedzictwa kulturowego. 
Podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości 
narodowych i etnicznych.

Niemców na Śląsku Opolskim

Razem 14.000,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych samodzielnego stanowiska handlu

Z analizy  współpracy  gminy  z  organizacjami  pozarządowymi  w  2020  roku  wynika,  że  wiele
spośród istniejących organizacji posiada dostateczny potencjał, aby realizować zadania publiczne. 
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5. Część analityczna

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

Łączne  roczne  wydatki  gminy  na  oświatę  i  żłobek  gminny  wraz  z  dotacją dla
niepublicznych  placówek  oświatowych  działających  na  terenie  Gminy  Dobrodzień  wyniosły
18.626.930,36 zł, z czego: 

-  kwota  10.886.257,00 zł  została  pokryta  z  części  oświatowej subwencji  ogólnej
przekazanej z budżetu państwa,
- kwota 470.242,70 zł została pokryta z dotacji celowych z budżetu państwa,
-  kwota  1.000.000,00  zł  została  pokryta  z  dotacji  za  zadania  inwestycyjne-  program
„Maluch+”
- kwota 6.270.430,66 zł została pokryta ze środków własnych.

Wydatki  dotyczyły  wszystkich  jednostek  oświatowych  Gminy  Dobrodzień,  ZEASIP  w
Dobrodzieniu, Gminnego Żłobka w Dobrodzieniu. Jednostki budżetowe obsługiwane przez Zespół
Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu oraz sam zespół zrealizowały
łączne wydatki w wysokości 15.272.794,96 zł  (w roku 2019 była to kwota 14.841.000,68 zł).

Na  terenie  gminy  w  2020  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 wraz zamiejscowym oddziałem przedszkolnym 
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.

Tab.15 Struktura organizacyjna jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień 
w latach 2019 – 2020

Jednostki oświatowe wrzesień 2019 wrzesień 2020

Przedszkola/oddziały przedszkolne
Ilość dzieci
Ilość oddziałów
Nauczyciele (osoby/etaty)
Administracja i obsługa (osoby/etaty)

270
15
35 (24,21)
26 ( 18,8)

259
15
35 (24,36)
25 (18,925)
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Szkoły Podstawowe
Ilość uczniów
Ilość oddziałów
Nauczyciele (osoby/etaty)
Administracja i obsługa (osoby/etaty)

547
44
113 (98,49)
39 (33,3)

564
45
110 (94,66)
40 (33,175)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZEASiP w Dobrodzieniu

Poniższa tabela prezentuje wydatki poniesione przez Gminę Dobrodzień w roku 2020 z podziałem
na poszczególne szkoły,przedszkola, żłobek i ZEASiP. 

Tab.16  Liczba uczniów uczęszczających do placówek opiekuńczo wychowawczych Gminy Dobrodzień oraz 
wydatki tych placówek

Szkoła

Liczba dzieci
uczęszczających do
placówki (stan wg

SIO na wrzesień 2020 r.)

Roczne wydatki
placówki w

przeliczeniu na
ucznia

Roczne wydatki
szkoły ogółem

Publiczna Szkoła Podstawowa w
Dobrodzieniu

290+8=298 19 677,42 5 863 872,26

Publiczna Szkoła Podstawowa w
Szemrowicach

93+49=142 16 059,59 2 280 461,33

Publiczna Szkoła Podstawowa w Turzy 80+34=114 17 142,32 1 954 224,40
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pludrach

Publiczna Szkoła Podstawowa
93 19 508,66 1 814 305,27

Przedszkole Samorządowe Pludry 45 14 331,78 644 930,21

Oddział zamiejscowy przedszkola

Bzinica Stara

5 25 511,58 127 557,91

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi
w Dobrodzieniu

122 12 944,22 1 579 194,87

Gminny Żłobek 12 15 445,40 185 344,77

ZEASiP - - 822 903,94

Razem
- -

15 272 794,96

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZEASIP w Dobrodzieniu

 We wrześniu 2020 r. naukę w szkołach rozpoczęło, odpowiednio:
PSP Dobrodzień – 290 uczniów, 8 przedszkole (odział Główczyce)
PSP Pludry - 93 uczniów, 50 przedszkole (PS Pludry – 45, oddział zamiejscowy Bzinica - 5)
PSP Szemrowice - 93 uczniów, 49 przedszkole
PSP Turza – 80 uczniów, 34 przedszkole (oddział Myślina)

         oraz Przedszkole Dobrodzień – 122 przedszkolaków.
W szkołach odbywała się nauka następujących języków obcych: 

- języka angielskiego (wszystkie szkoły),
- języka niemieckiego (wszystkie szkoły),
- język hiszpański ( PSP Turza, PSP Szemrowice).

Stan zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby oddziałów, godzin zajęć
obowiązkowych i dodatkowych. Poniżej zestawiono liczbę zatrudnionych nauczycieli w osobach i
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w przeliczeniu na pełne etaty w latach 2019 i 2020.

 Tab. 17 Zatrudnienie w jednostkach według stopnia awansu zawodowego w latach 2019 – 2020

Stopień awansu wrzesień 2019 wrzesień 2020

Stażysta(osoby/etaty) 3 (2,11) 3 (2,32)

Kontraktowy(osoby/etaty) 17 (13,17) 16(12,91)

Mianowany(osoby/etaty) 23 (23,79) 19 ( 20,13)

Dyplomowany(osoby/etaty) 89 (82,42) 92 (84,50)

Osoby/Etaty ogółem 132 (121,49) 130 (119,86)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZEASIP w Dobrodzieniu

Tab 18 Poziom wykształcenia nauczycieli w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę w latach 2019-2020

Poziom wykształcenia wrzesień 2019 wrzesień 2020

Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym 118,99 115,86
Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy 
licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym

2 3

Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom 
ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków --
obcych,

0 0

Pozostałe wykształcenie 0,5 1
ETATY OGÓŁEM 121,49 119,86
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZEASIP w Dobrodzieniu

Dla  zapewnienia  odpowiedniego  poziomu  nauczania  zgodnie  z  wymogami  prawa  i
potrzebami  poczyniono  nakłady  w zakresie  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli.  W ramach
środków przeznaczonych na  dokształcanie  i  doskonalenie  nauczycieli  można realizować kursy,
szkolenia oraz dopłaty do czesnego nauczycieli studiujących. Wszystkie powyższe działania mają
na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. 

Tab.19  Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Kierunek studiów Forma kształcenia Liczba nauczycieli

Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji 
wczesnoszkolnej

Studia podyplomowe 1

Geografia Studia podyplomowe 3
Informatyka Studia podyplomowe 2
Gimnastyka korekcyjna Studia podyplomowe 1
Tyflopedagogika Studia podyplomowe 2
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum 
Autyzmu

Studia podyplomowe 1

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie 
przedszkolne z wczesnym nauczaniem języka angielskiego

Studia podyplomowe 1

Doradztwo zawodowe Studia podyplomowe 1
Język polski Studia podyplomowe 1

Razem za rok szkolny 2019/2020
13

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZEASIP w Dobrodzieniu
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Nakłady na dokształcanie i doskonalenie zawodowe w 2020r. wyniosły 29.461,50 zł z 
czego kwota 26.591,50 zł z przeznaczeniem na doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych a 
kwota 2.870,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie nauczycieli przedszkoli.

Programy edukacyjne
W roku  2020 placówki  oświatowe  realizowały  wiele  programów  edukacyjnych,  które

wspierają,  rozwijają  i  kształtują  rozwój  dzieci  i  młodzieży  w  różnych  obszarach.  Część
programów realizowana była przy udziale dodatkowych funduszy. Poniżej przedstawiono wykaz
zrealizowanych programów w poszczególnych placówkach.

Tab.20  Realizacja programów edukacyjnych w roku 2020

Realizacja Programów w roku 2020
Nazwa Programu Beneficjent Termin

realizacji
Wartość

programu
Rządowy  program  „Posiłek  w  szkole
i  w  domu”  dot.  wspierania  w  latach
2019-2023  organów  prowadzących
publiczne  szkoły  podstawowe
w  zapewnieniu  bezpiecznych  warunków
nauki,  wychowania  i  opieki  przez
organizacje  stołówek  i  miejsc  spożywania
posiłków w 2020r.

PSP Szemrowice
2020r. 20 000,00 zł

„Polskie pocztówki wyznaczają szlak” PSP Szemrowice –
oddział przedszkolny

2020

„Szkolne przygody Gangu Fajniaków” oddział przedszkolny Październik-
listopad 2020

„ Stop narkomanii” PSP Szemrowice Październik-
listopad 2020

250,00zł

„ Moje zdrowie – mój skarb” PSP Szemrowice Październik-
listopad 2020

500,00zł

„Przeciwdziałanie  alkoholizmowi,
uzależnieniom,  promowaniu  zdrowego
stylu życia”

PSP Szemrowice –
oddział przedszkolny

Październik-
listopad 2020

1.000,00zł

„ Z kulturą mi do twarzy” PSP Szemrowice –
oddział przedszkolny

Październik  2020
maj 2021

„ Przygotujmy lepszy świat” PSP Szemrowice –
klasa 3

2020

„ Uczymy dzieci programować” PSP Szemrowice –
klasa 2-3

Październik  2020
maj 2021

„ Skąd się biorą produkty ekologiczne” PSP Szemrowice –
oddział przedszkolny

Październik  2020
maj 2021

„ Pocztówkowe Przedszkole” PSP Szemrowice –
oddział przedszkolny

Rok  szkolny
2019/2020

„ W kręgu zawodów” PSP Szemrowice –
oddział przedszkolny
5-6 latki

Rok  szkolny
2019/2020

„ Akademia Bezpiecznego Puchatka” PSP Szemrowice –
klasa 1

Rok  szkolny
2019/20, 2020/21
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,,Narodowy Fundusz Czytelnictwa” PSP Szemrowice - Rok  szkolny
2019/20, 2020/21

„Mały miś w świecie wielkiej literatury”, PSP Szemrowice –
oddział przedszkolny

2019/2020

,,Wychowanie komunikacyjne” PSP Szemrowice –
klasa 4

2020/21

,,Profilaktyka Czerniaka” PSP Szemrowice –
klasa 7-8

Rok  szkolny
2019/20, 2020/21

,,Kubusiowi przyjaciele natury" PSP Szemrowice –
oddział przedszkolny

Rok  szkolny
2019/20, 2020/21

,,Godziny wychowawcze ze światem” PSP Szemrowice –
klasa 8

Rok  szkolny
2020/21

,,Bezpiecznie w szkole” PSP Szemrowice Rok  szkolny
2019/20, 2020/21

,,Bieg po zdrowie” PSP Szemrowice
wych.fizyczne

Rok  szkolny
2019/20, 2020/21

,,Trzymaj formę” PSP Szemrowice
wych.fizyczne

Rok  szkolny
2019/20, 2020/21

,,Czyste rączki”
Bezpieczny playroom
Zdrowo jem, więcej wiem

PSP Szemrowice –
oddział przedszkolny
PSP Szemrowice –
zajęcia świetlicowe

2020

2019/20, 2020/21
2019/20

,,Zdrowo i sportowo” PSP Szemrowice -oddział
przedszkolny 3,4-latki

,,Ratujmy i uczmy ratować” PSP Szemrowice Rok  szkolny
2019/20, 2020/21

"DEUTSCH AG" - edycja jesienna 2020. PSP Szemrowice klasa 7 Edycja  jesienna
2020.

,,Profesjonalny system wspomagania szkół
z województwa opolskiego” kompetencje 
kluczowe

PSP Szemrowice
Nauczyciele
i uczniowie

Zdalna szkoła , laptopy dla uczniów i 
nauczycieli

PSP  Szemrowice,
uczniowie, nauczyciela

21.04.2020
12.06.2020

7.630 zł
12.936 zł

Zdalna szkoła , laptopy dla uczniów i 
nauczycieli

PSP Pludry, uczniowie, 
nauczyciela

21.04.2020
12.06.2020

10.900
9.408

Pomoce naukowe PSP Pludry 19.10.2020
01.12.2020

48.917,10
10.319,70

Profilaktyka zdrowy i aktywny sty życia PSP Pludry 12.11.2020 999,00

Profilaktyka alkoholowa konkurs literacki
„ Niebezpieczeństwo występowania 
problemów wynikających z 
nieodpowiedzialnych lub ryzykownych 
zachowań”

PSP Pludry 09.12.2020 500,00

Profilaktyka narkotykowa – konurs literacki PSP Pludry 09.12.2020 250,00

Profilaktyka wzmocnienie zdrowia, dobrego
samopoczucia , budowanie dobrych relacji z
rówieśnikami w szkole

PSP Pludry 13.11.2020 490,18
335,70

„Język niemiecki w przedszkolu” Oddział Przedszkolny w 
Główczycach

II półrocze 
2019/2020

„Czyste powietrze wokół nas” Oddział Przedszkolny w 
Główczycach

II półrocze 
2019/2020
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„Szkoła Promująca zdrowie” Publiczna Szkoła 
Podstawowa  w 
Dobrodzieniu

cały rok szkolny 
2019/2020

„Program dla szkół”
(nieodpłatne dostarczanie owoców, warzyw,
mleka i przetworów mlecznych kl.1-5)

Publiczna Szkoła w 
Dobrodzieniu Publiczna 
Szkoła Podstawowa  w 
Dobrodzieniu

 wrzesień 2019r. – 
marzec 2020r.

„Osiem kroków do kariery” (kl. 1c,2c ) Publiczna Szkoła 
Podstawowa  w 
Dobrodzieniu

wrzesień 2019r. - 
czerwiec 2020r. i 
od września 2020r 
do nadal

„Ratujemy i uczymy ratować” ( kl.1-3 ) Publiczna Szkoła 
Podstawowa  w 
Dobrodzieniu

cały rok szkolny 
2019/2020

„Trzymaj formę” Publiczna Szkoła 
Podstawowa  w 
Dobrodzieniu

cały rok szkolny 
2019/2020

„Bieg po zdrowie”            ( kl.IVa ) Publiczna Szkoła 
Podstawowa  w 
Dobrodzieniu

rok szkolny 
2019/2020

„Akademia Bezpiecznego Puchatka” Publiczna Szkoła 
Podstawowa  w 
Dobrodzieniu

I półrocze 
2019/2020

„Program realizacji wewnątrzszkolnego 
systemu doradztwa zawodowego”

Publiczna Szkoła 
Podstawowa  w 
Dobrodzieniu

rok szkolny 
2019/2020

Zdalna szkoła Publiczna Szkoła 
Podstawowa  w 
Dobrodzieniu

21.04.2020
12.06.2020

23.520 zł
27.250 zł

Program dla szkół PSP Turza
Uczniowie klasy 1-5

Cały rok szkolny

Akademia bezpiecznego Puchatka PSP Turza, uczniowie 
klasy 1

Cały rok szkolny

„ Czytam z klasą . Lekturki spod chmurki” PSP Turza,  uczniowie 
klasy 3

Cały rok szkolny

„ Sesja z plusem” PSP Turza, klasa 4-8 I semestr
„ Poznaje region w którym mieszkam” PSP Turza klasa 7 I semestr
„ Jakie są skutki i źródła zanieczyszczeń” PSP Turza klasa 7 I semestr
„Użytkowanie energii elektrycznej” PSP Turza klasa 8 I semestr
„Spotkanie z Temidą” PSP Turza klasa 7-8 I semestr
„ Sztuczna inteligencja – programowanie w 
szkołach Opolskie Nuts -3

PSP Turza klasy 1-3 Cały rok szkolny Robot Dash-
799 zł
Mata dla 
robotów – 
299 zł

„ Mały miś w świecie wielkiej literatury” PS Turza Cały rok szkolny
„Mam kota na punkcie mleka” PS Turza Cały rok szkolny
„ Produkty ekologiczne” PS Turza Cały rok szkolny
Ogólnopolska sieć Edukacyjna Klasy 1-8 bezterminowo 2.152,50
Zdalna szkoła Publiczna Szkoła 

Podstawowa  w Turzy
21.04.2020

12.06.2020
14.170zł
5.880zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZEASIP w Dobrodzieniu
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Pomoc materialna dla uczniów
Na podstawie Uchwały  Nr XXVI/ 194 /2005 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25

lutego 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla  uczniów  zamieszkałych  na  terenie  Gminy  Dobrodzień  zmienionej  Uchwałą  Nr
XXXVII/357/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 11 września 2014 r. oraz  Uchwałą Nr
IX/84/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2015 r., w 2020 r. przyznano
stypendia  szkolne  dla  57 uczniów  na  łączną  kwotę  35.039,92  zł.  Na  wypłatę  stypendiów
wydatkowano kwotę 28.031,94 zł ze środków dotacji budżetu państwa oraz kwotę 7.007,98 zł ze
środków własnych.

Innym  zadaniem  o  charakterze  pomocy  materialnej  jest  wsparcie  w  zakresie  zakupu
podręczników  w  ramach  rządowego  programu  „Wyprawka  szkolna”- Rządowy  program
pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów
edukacyjnych  i materiałów  ćwiczeniowych.  Na  realizację  zadania  otrzymano  dotację   w
wysokości 4.680,00zł  z pomocy skorzystało 12 uczniów branżowej szkoły I stopnia.

Uczniowie  szkół  podstawowych  mają  prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów  edukacyjnych  i  materiałów  ćwiczeniowych.  W  Gminie  Dobrodzień  na  ten  cel
wykorzystano 77.878,36 zł. Z podręczników skorzystało 661 uczniów z 6 szkół. Środki na ten cel
pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

Na  podstawie  art.90g  ustawy  o  systemie  oświaty  dyrektor  szkoły  może  udzielać
stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. Poniżej przedstawiono dane dotyczące
liczby stypendiów w podziale na bardzo dobre wyniki w nauce oraz  osiągnięcia sportowe w roku
2020.

Tab.21  Stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

Rok

Stypendia w Gminie Dobrodzień rok 2020

Liczba przyznanych stypendiów za szczególne osiągnięcia

w nauce sportowe RAZEM

Liczba Łączna wartość

wypłaconych

stypendiów

Liczba Łączna wartość

wypłaconych

stypendiów

Liczba      Łączna wartość

wypłaconych

stypendiów

2020 149 25.765 37 6.920 186 32.685

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZEASIP w Dobrodzieniu

Corocznie wykonywane są niezbędne prace remontowe obiektów oświatowych. W roku
2020 wykonano prace remontowe zestawione poniżej.
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Tab. 22 Remonty w obiektach oświatowych w 2020r.

Remonty w obiektach oświatowych w 2020r.

Obiekt Rodzaj przeprowadzonego remontu Wartość

PSP Dobrodzień ul. Piastowska 17 – 
korytarze (parter, I p. II p.), sala 
lekcyjna, p. nauczycielski
Piastowska 49 – korytarz parter, I 
piętro, 4 sale lekcyjne, świetlica

Remont – malowanie 14 416,42

Magazyn kuchnia Piastowska 17
PSP D-ń

Remont + modernizacja (zakup 
wyposażenia)

Remont – 700,00
Wyposażenie – 2 793,95

Rozdział świetlicy od jadalni – 
adaptacja pomieszczeń
(Piastowska 17, PSP D-ń)

Remont 1 300,00

Przyłącz kanalizacji Piastowska 17 
PSP D-ń

Modernizacja 32 500 ,00

Szatnia Piastowska 49 , PSP D-ń Remont 11 530,00
PSP Szemrowice
pokój  nauczycielski,  wejście  do
szkoły,  szatnia,  pomieszczenie
socjalne - szkoła

malowanie 3.200,00zł

PSP Szemrowice, łazienki – szkoła remont dachu nad łazienkami 634,15zł

PSP Szemrowice, kuchnia - szkoła wykonanie przyłączy elektrycznych 1.400,00zł

PSP Szemrowice, piwnica–oddz. 
przedszkolny

modernizacja włazu 221,40zł

PSP Pludry Częściowa  wymiana  poszycia
dachowego

8.800 – usługi dekarskie
10.391 – art. budowlane

PS Pludry Wymiana podkowy pieca 646,30 – art. Budowlane
300,00 – usługa
79,99 – farba

PSP Turza Modernizacja  instalacji  elektrycznej  w
sekretariacie

975zł

PSP Turza Malowanie ogrodzenia i  zewnętrznych
urządzeń  szkolnych,  malowanie
korytarzy szkolnych

1.085,93 zł

PSP Turza Instalacja domofonu w szkole 1.989,06 zł

PSP Turza Instalacja odgromowa 2.620 zł

PSP Turza Wykonanie  instalacji  wentylacyjnej  w
pracowni przyrodniczej

579,38 zł

PSP Turza Dostosowanie  do  wymogów
higienicznych ( Covid 19)

5.326,32 zł

ZOP Myślina Zakup i położenie płytek na podłodze w
kuchni

4.101,14 zł

ZOP Myślina Instalacja odgromowa 2.180 zł
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ZOP Myślina instalacja sieci internetowej 501,99 zł

ZOP Myślina Malowanie ogrodzenia  w przedszkolu,
malowanie kuchni oraz stołówki

671,14 zł

ZOP Myślina Dostosowanie  do  wymogów
higienicznych ( Covid 19)

2.800 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZEASIP w Dobrodzieniu

Pozostałe zadania z zakresu edukacji 
Gmina Dobrodzień realizuje obowiązek dowozu uczniów do szkół, zapewnia dowóz lub

refunduje rodzicom wydatki związane z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na
terenie naszej gminy a uczących się w szkołach lub ośrodkach poza gminą.

Tab. 23 Liczba dowożonych  uczniów niepełnosprawnych 

Lp
.

Wyszczególnienie liczba uczniów

1 Niepełnosprawni dowożeni busem 12
2 Zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do przedszkola 1
3 Zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 6

Razem - dowożeni 19
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZEASIP w Dobrodzieniu

Całkowity koszt dowozu wyniósł 245.712,87 zł w tym:
- dowóz dzieci niepełnosprawnych:  202.841,34
- dowóz pozostałych dzieci do szkół – zakup biletów dla uprawnionych uczniów:

PSP Dobrodzień – 15.429,45
PSP Szemrowice – 26.806,11
PSP Turza – 635,97
Razem: 42.871,53 

Opieka nad dziećmi do lat 3
Gmina  Dobrodzień  realizuje również zadania z zakresu ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o

opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Na terenie od kilku lat funkcjonuje gminny żłobek, w którym
sprawowano opiekę nad 12 wychowankami.  W 2020 roku na prowadzenie żłobka gmina wydała
185.344,77 zł.

Niepubliczne placówki oświatowe
Na terenie gminy w 2020 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 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 2020
wyniosła  2.304.252,46  zł  i  była  niższa  do  dotacji  udzielonej  w  roku  2019 o  286.834,55 zł.
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Zmniejszenie wysokości dotacji związane było ze zmniejszeniem liczby uczniów uczęszczających
do niepublicznych szkół.

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
Wykonując  obowiązek  w  zakresie  wsparcia  pracodawców  w  szkoleniu  młodocianych

pracowników  zamieszkałych  na  terenie  Gminy  Dobrodzień  rozpatrywano  zgodnie  z  ustawą  o
systemie  oświaty  oraz  ustawą  Prawo  Oświatowe  wnioski  pracodawców  o  zwrot  kosztów
kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli  przygotowanie zawodowe i  zdali  egzamin
czeladniczy  lub  egzamin  potwierdzający  uzyskanie  kwalifikacji  zawodowych.  Na  realizację
zadania pozyskano środki z Funduszu Pracy. Z dofinansowania skorzystało 15 młodocianych.

Tab. 24 Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZEASIP w Dobrodzieniu

5.2 Kultura, sport i rekreacja

W budżecie Gminy Dobrodzień na rok 2020  na realizację zadań w obszarze  kultura i
dziedzictwo narodowe przeznaczono kwotę 2.198.492,15 zł. Środki wydatkowano odpowiednio na
finansowanie  zadań realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miejski  w Dobrodzieniu  oraz  na
zadania realizowane przez instytucje kultury.

Zadania gminy w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 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  budżet  gminy
przeznaczył  dotację  podmiotowa  w  wysokości  1.718.900,00  zł, środki  wydatkowano  na
finansowanie  organizacji  wydarzeń  kulturalnych. Dodatkowo  jednostka  otrzymała  dotację  z
Funduszu Antyalkoholowego w wysokości 26.000,00 zł

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,

43

Kwota otrzymana na
konto gminy zgodnie

ze złożonymi
wnioskami

Kwota wykorzystana na:
Razem kwota

wykorzystana na
naukę zawodu i
przyuczenie do
wykonywania

określonej pracy
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praca  animatorów w świetlicach  wiejskich  –  Szemrowice,  Pludry,  Główczyce,  Kocury,  Ligota
Dobrodzieńska,  organizacja urodzin dla dzieci, wypożyczalnia kostiumów.

Rok 2020 nie sprzyjał działalności kulturalnej głównie z powodu pandemii COVID – 19 i
reżimu  sanitarnego.  Globalna  pandemia  sprawiła,  że  instytucje  kultury  zmuszone  zostały  do
zamknięcia  drzwi  dla  publiczności.  Pomimo  tych  trudności  zrealizowano  wiele  projektów  i
zamierzeń.
Miesiące styczeń i luty pozwoliły jeszcze na organizację imprez cyklicznych takich jak:

- Orszak Trzech Króli Ulicami Miasta,
- Koncert z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ,
- 49 Turniej Brydża Sportowego Par o „Puchar Śnieżnego Płatka”.

W tym okresie odbywały się zajęcia artystyczne dla dzieci w świetlicach wiejskich: Główczyce,
Szemrowice, Kocury, Pludry, zorganizowano warsztaty szycia pod nazwą „Guzik z pętelką” czy
warsztaty tworzenia koron dożynkowych. Zima była również czasem na: wspólne kolędowanie w
projekcie „Kolędowanie Go Art dla Rodziców” ,występ kolędowy Zespołu Pieśni Regionalnej w
Lublińcu.  Morsy  z klubu  „Sopel”  uczestniczyły  w  VII  Światowym Festiwalu Morsowania w
Kołobrzegu. Odbywały się również zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W okresie 12-27 marca instytucja została zamknięta z powodu pandemii. Okres zamknięcia
wykorzystano  na  remont  dwóch  sal  -  plastycznej  i  muzyczno-teatralnej.  Sale  wyposażono  w
samodzielnie odnowione meble oraz we własnym zakresie pomalowano ściany. W tym okresie
zorganizowano akcję szycia maseczek przez Sekcję Rękodzieła we współpracy ze skazanymi w
Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim.  Z końcem kwietnia  zablokowana została  możliwość
organizacji  dużych  imprez,  w  związku  z  powyższym  nie   odbyły  Dni  Dobrodzienia  oraz
Ogólnopolski Festiwal Mniejszości Narodowych i Etnicznych  "Źródło". Czas pandemii wymusił
na organizatorach  poszerzenie oferty kulturalnej online, efektem była między innymi organizacja
„Akcji  Żonkil”  w formie  filmu  oraz  nagranie  i  umieszczenie  w Internecie  zajęć  teatralnych  i

czytania  bajek. Koniec  maja  przyniósł  możliwość  organizacji  mniejszych  projektów i   imprez
plenerowych. W okresie wakacyjnym utworzono na rynku miasta Strefę Kultury, w ramach której
ustawiono stoliki  dla  dorosłych i  dzieci  oraz tablicę z  kredą dla  dzieci,  odbywały się również
zajęcia  wakacyjne  dla  dzieci  (Bajkowe  Lato  z  Fontanną,  Wioska  dzieci  z  Bullerbyn,  Dzień
Włóczykija, Święto Pszczółki Mai, Bajkowe pożegnanie lata). Zwieńczeniem remontu rynku było
uroczyste otwarcie fontanny, które uświetnił występ marżonetek. Wakacyjny czas umilały koncerty
orkiestr dętych. 

W okresie jesiennym odbyły się ogólnopolskie akcje, takie jak: akcja „Narodowe Czytanie”
z inicjatywy Prezydenta RP oraz Europejskie Dni Dziedzictwa – Ogólnopolska Akcja Narodowego
Instytutu dziedzictwa. 

W ramach podtrzymywanie lokalnego dziedzictwa kulturowego DOKIS objął patronatem i
doprowadził  do  wpisania  Cukierni  Gorgosz  na  listę  Opolskiego  Dziedzictwa  Kulinarnego.
Zorganizowano również wernisaż wystawy -  „Strój  i  ubiór  ludowy na Śląsku Opolskim”,  Noc
Bibliotek, wizytę dzieci przedszkolnych w Domu Kultury - zwiedzanie i zajęcia rękodzielnicze w
ramach współpracy z biblioteką - akcja „Mała książka Wielki Człowiek” , wizytę i lekcję muzealną
w Muzeum - zwiedzanie z Królową Carolą.
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Koniec  października to druga fala pandemii i kolejne zamknięcie instytucji.   Ponownie
działalność  kulturalna  poszukuje  innych  dróg  aby  dotrzeć  do  odbiorcy.  Z  okazji  Święta
Niepodległości  Msza za Ojczyznę  oraz koncert fortepianowy odbyły się on-line. We współpracy z
Biblioteką oraz Dobroteką  zorganizowano  6 urodziny Frycka oraz Cykl nagrań czytania bajek dla
dzieci - 24 bajki na 24 dni Adwentu. Okres przedświąteczny wykorzystano na wyświetlanie filmów
i  bajek  dla  dzieci   o  tematyce  świątecznej.  W  tym  czasie  w  pomieszczeniach  piwnicznych
przygotowano do użytku pracownię ceramiczną oraz  pracownię stolarską. Mimo pandemii sekcje
sportowe mogły ćwiczyć i brać udział  w zawodach,  czego efektem były medale zdobyte przez
zawodników sekcji Vega.  Kolejnym sukcesem był złoty medal dla   sekcji mażoretek za udział  w
konkursie on-line „Sierpcki Turniej Tańca Sportowego” .
We wskazanych wydarzeniach wzięło udział około 8.5 tys mieszkanek i mieszkańców.

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 281 650,90  zł.  W skład  biblioteki wchodzą filie:

- filia biblioteczna w Myślinie,
- filia biblioteczna w Pludrach,
- filia biblioteczna w Szemrowicach.
Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosił 36.832 woluminów, zaś na koniec roku

35.840  woluminy.  W roku  sprawozdawczym  przyjęto 857  woluminów,  natomiast  ubytkowano
1.914  woluminów.  W roku 2020 zakupiono  533 książek za kwotę 10.778,50 zł  ze środków
dotacji  organizatora oraz 324 książek za kwotę 5.770,00  zł  ze środków finansowych Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji projektu „Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa”. 

W sumie zakupiono 224 pozycje dla dzieci i młodzieży, 599 pozycji literatury pięknej oraz
34 pozycje literatury niebeletrystycznej . 

W 2019 roku zarejestrowano 995 czytelników, a w roku 2020- 1051 czytelników. W ciągu
raportowanego roku bibliotekę odwiedziło 1051 czytelników (6.368  razy), i wypożyczyło łącznie
15.465  woluminów z tego 870 czasopism. Biblioteka w Dobrodzieniu w tym roku pierwszy raz
zakupiła audiobooki (4 literatury pięknej i 3 dla dzieci)  oraz zapoczątkowano dostęp do  2.626
pozycji najpopularniejszych lektur na portalu WolneLektury.pl. Zaplanowano rozwój biblioteki w
kierunku dostępu do książek w wersji elektronicznej na platformie Legimi.

Biblioteka zatrudniała 7 pracownic. W bibliotekach użytkowano 7 komputerów, w tym 6
komputerów z dostępem do szerokopasmowego internetu. Katalogi on-line zapewnia Biblioteka w
Dobrodzieniu a Filie są w trakcie wdrażania systemu katalogowego. 

W  2020  roku  możliwość  zdalnego  składania  zamówień  zapewniła  Biblioteka  w
Dobrodzieniu oraz Filia Biblioteczna w Pludrach. 

W 2020 roku, pomimo pandemii COVID-19,  biblioteki zorganizowały wiele imprez oraz
zajęć  mających  na  celu  promocję  czytelnictwa.  W  wydarzeniach  tych  wzięło  udział  252
mieszkańców. 
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Zorganizowano następujące imprezy i zajęcia: 
− - lekcje biblioteczne dla szkół i przedszkoli,
− - odwiedziny dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, 
− - współorganizowano z DOKiS Narodowe Czytanie Balladyny J. Słowackiego na Rynku 

Dobrodzienia,
− - Przedstawienie dla dzieci w przedszkolu „Rzepka” J. Tuwima- rozpoczęcie akcji „Mała 

książka – wielki człowiek”,
− - Noc Bibliotek,
− - „Pan Hilary”- wizyta w przedszkolu z opowiadaniem,
− - „Tańcowała igła z nitką”- wizyta w przedszkolu z opowiadaniem,
− - Teatrzyk kamishibai w przedszkolu,
− - Teatrzyk Kamishibai- odwiedziny przedszkolaków w Bibliotece,
− - Wspólnie z DOKiS - Dzień Pluszowego Misia- czytanie bajki online,
− - Wspólnie z DOKiS-  Adwentowe opowieści- czytanie opowiadań adwentowych online.

Biblioteka wraz z Filiami przystąpiła do realizacji projektu „Mała książka – wielki człowiek”,
dzięki współpracy z Instytutem Książki. Dzięki realizacji projektu bibliotekę odwiedziło ponad 100
przedszkolaków, które otrzymały wyprawki czytelnicze oraz karty małego czytelnika.

5.3. Pomoc społeczna

W 2020 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 2020 rok;
- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 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  za  rok  2020  wyniósł  1.881.830,80  zł.  Poniżej
zestawiono koszty w podziale na źródło finansowania w latach 2019 i 2020.
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Tab. 25  Koszt świadczeń pomocy społecznej w latach 2019 – 2020

Wyszczególnienie rok 2019 rok 2020

koszt ogółem 1.782.920,95 1.881.830,80

w tym środki budżetu państwa 669.791,54 924.841,60

w tym środki budżetu gminy  1.113.129,41 956.989,20

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MGOPiS w Dobrodzieniu

Liczba rodzin objętych pomocą społeczną: na dzień 1 stycznia to 347 rodziny (liczba osób: 814) i 
na dzień 31 grudnia 316 (liczba osób: 620).

Trzy główne przyczyny ubiegania się o pomoc: 

-ubóstwo: 73 rodziny (liczba osób: 114),

-niepełnosprawność: 76 rodzin (liczba osób: 122.), 

-długotrwała lub ciężka choroba: 68 rodzin (91 osób).

Liczba  wywiadów  środowiskowych,  przeprowadzonych  przez  pracowników  socjalnych:  491
wywiadów, w tym 20 dla instytucji zewnętrznych. Wydanych decyzji z zakresu pomocy społecznej
- 616.

W 2020r.  pracownicy  socjalni  w okresie  trwającej  epidemii  opracowywali  raporty  i  meldunki
dotyczące stanu stanu poziomu zagrożenia COVID-19.

Zasiłek celowy:

- liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 59 osób

- liczba świadczeń: 89.

Zasiłek okresowy 

– liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 40 osoby, w tym 23 osoby z powodu
bezrobocia.

– liczba świadczeń: 219, w tym 141 z powodu bezrobocia.

Zasiłek stały

- liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 42 osoby.

- liczba świadczeń: 472.

Liczba osób objęta zleconymi specjalistycznymi usługami opiekuńczymi: 9 dzieci.

Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych: 38 osób chorych lub niezdolnych do
samoobsługi.

Liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej: 16 osób.
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Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej ok. 3.635 zł

Liczba  osób  objęta  programem  „Posiłek  w  szkole  i  w  domu”-  112  osób  (w  tym:  3  osoby
otrzymywały posiłki, a 112 osób świadczenia pieniężne na zakup żywności).

Liczba osób objętych pomocą w postaci pracy socjalnej: 310 rodzin (612 osób).

Liczba wydanych decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych – 11 decyzji dla 11 osób. 

W zakresie przeciwdziałania przemocy:

-liczba zgłoszonych formularzy Niebieskiej Katy: 10 kart;

-realizacja procedury Niebieskiej Karty: 15 rodzin;

-liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego: 4 posiedzenia a grup roboczych: 40

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

-liczba wniosków o wydanie - KDR 29 i OKRiS 7;

-liczba wydanych KDR: 87, w tym 50 w formie elektronicznej.

Liczba wydanych skierowań dla rodzin do objęcia Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa:
111 rodzin  - 209 osób.

Na 1 stycznia 2020 r.  214 rodzin otrzymywały zasiłki rodzinne na dzieci, a na dzień 31 grudnia
2020r.  161 rodzin.  Liczba  dzieci,  na  które  rodzice  otrzymywali  zasiłek  rodzinny,  wynosiła  na
początek roku 473, a na koniec roku 361 dzieci. 

Ogólny  koszt  świadczeń  rodzinnych  wyniósł:  2.611.628,18  zł.  Poniżej  zestawiono  koszty  w
podziale na źródło finansowania w latach 2019 i 2020.

Tab. 26  Koszt świadczeń rodzinnych w latach 2019 – 2020

Wyszczególnienie rok 2019 rok 2020

koszt ogółem 2.587.464,88 2.611.628,18

w tym środki budżetu państwa 2.553.728,70 2.561.486,37

w tym środki budżetu gminy 33.736,18 50.141,81

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MGOPiS w Dobrodzieniu

Liczba  dzieci objętych świadczeniem 500+: na początek roku 1.371 dzieci i na koniec roku 1.435
dzieci. Łączny koszt 8.272.934,56 zł. Wykonanie planu rocznego ogółem: 99,41 %.

Liczba dzieci objętych świadczeniem  300+ „dobry start”:  w okresie od lipca 2020r. do grudnia
2020r. to: 935. Łączny koszt 289.695 zł. Wykonanie planu rocznego ogółem: 98,52 %.
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Liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego:  517 (46 osób uprawnionych,  30 wierzycielki).
Łączny  koszt  277.100,43  zł,  w  tym  środki  własne  40.863,09  zł.  Wykonanie  planu  rocznego
ogółem: 100%.

Liczba  wypłaconych dodatków mieszkaniowych w 2020r. - 257, na kwotę 53.583,15 zł.

Zasoby kadrowe MGOPS: na dzień 1 stycznia  14  pracowników i na dzień 31 grudnia też 14
pracowników.

5.4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5.4.1. 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 KRS-G ( OSP Bzinica Stara, OSP Klekotna, OSP Pludry, OSP
Rzędowice, OSP Malichów – Kocury). Według stanu na rok 2019 w szeregach OSP działa 164
członków  uprawnionych  do  udziału  w  akcjach  oraz  255  członków  zwyczajnych.  Członkowie
uprawnieni do udziału w akcjach, to osoby przeszkolone oraz z ważnymi badaniami lekarskimi. W
związku  z  pandemią  w  jednostkach  nie  odbyły  się  zebrania,  dlatego  dane  o  aktualnej  ilości
członków nie zostały zaktualizowane.

W roku 2020 miały miejsce:
- 25 pożary, które spowodowały straty 133,6 tyś zł ( w 2019 roku 23 pożary)
- 83 miejscowe zagrożenia powodujące straty 236,3 tyś zł ( w 2019 roku 92 miejscowe
zagrożenia)
- 3 alarmy fałszywe w dobrej wierze

W budżecie Gminy Dobrodzień na zadania ochrony przeciwpożarowej przeznaczono łączną kwotę
282.080,82  zł,  z  czego  kwota  23.894  zł  wydatkowana  została  jako  dotacja  celowa  a  kwota
258.186,82 zł na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych. Dotacje celowe udzielono:

-  OSP  w  Dobrodzieniu  w  kwocie  9.194,00 zł  z  przeznaczeniem  na  dofinansowanie
remontu
instalacji elektrycznej w budynku remizy,
- OSP w Bzinicy Starej w kwocie 7.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu,
- OSP w Główczycach w kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu
dachu.

W ramach wydatków bieżących OSP finansowano między innymi:
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- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach – 28.338,25 zł,
- zakup sprzętu i  paliwa do pojazdów pożarniczych – 91.017,91zł,
- naprawy, remonty, serwis, bieżące utrzymanie – 39.992,45 zł.
- przeglądy aut, sprzętu – 32.287,13 zł
- usługi związane z remontami – 14.228,56 zł.

5.4.2. Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe

Działalność  z  zakresu  realizacji  zadań  obronnych  polegała  na  realizacji  zarządzenia  nr
19/2020 Wojewody Opolskiego z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych
przygotowań  obronnych  w  województwie  opolskim  w  2020  roku.  W  oparciu  o  wytyczne
realizowano następujące zadania:

-  aktualizacja  istniejących  i  tworzenie  nowych zadań operacyjnych w ramach „  Planu
operacyjnego funkcjonowania gminy Dobrodzień w warunkach zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”,

- przygotowanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa,

- uzupełnianie mobilizacyjne Sił Zbrojnych,

- organizowanie szkoleń, ćwiczeń obronnych,

- organizacja systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w gminie.

Działalność w dziedzinie obrony cywilnej polegała na realizacji zarządzenia nr 24/2019 Starosty
Oleskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 5 grudnia  2019 roku w sprawie realizacji
zadań  z zakresu obrony cywilnej w 2020 roku. W oparciu o  wytyczne  realizowano między
innymi następujące zadania:

- aktualizacja „Planu OC gminy”, kart realizacji zadań OC,

- aktualizacja i weryfikacja baz danych – sił i środków województwa opolskiego -Program
ARCUS 2005 ,

- cotygodniowe sprawdzanie stanu systemu łączności radiotelefonicznej w Sieci Radiowej
Zarządzania Wojewody Opolskiego,

-  udział  w treningu  powszechnego  ostrzegania  wojsk  i  ludności  cywilnej  o  zagrożeniu
uderzeniami z powietrza,

- udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu  treningu Krajowego Systemu Wykrywania
Skażeń i Alarmowania,

-  opracowanie  i  rozpowszechnienie  materiałów  informacyjno  –  edukacyjnych
poświęconych problematyce ochrony ludności.

Działalność  w  zakresie  zarządzania  kryzysowego  polegała  na  realizacji  zadań  ustawy  o
zarządzaniu kryzysowym, w szczególności:

-  udział  we  wdrożeniu  ogólnopolskiego  systemu  alarmowego  w  zakresie  zagrożenia
terrorystycznego,
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- organizowanie i udział w posiedzeniach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
(GZZK),

-  opracowywanie,  przekazywanie i  udział  w rozpowszechnianiu zarządzeń, wytycznych,
ulotek pracownikom i jednostkom organizacyjnym w zakresie ochrony przed zarażeniem
COVID – 19,

- organizacja i nadzór nad organizacją pracy Urzędu w czasie obostrzeń i ograniczonego
dostępu petentów,

-  zamawianie  i  dystrybucja  środków  ochrony  –  współpraca  z  pracownikami  Urzędu,
jednostkami organizacyjnymi.

5.5. Zagospodarowanie przestrzenne

Na początku 2020 r. miejscowymi planami było objęte ok.  3 % terenu gminy i ten stan
nie  uległ  zmianie.  Kontynuowana jest  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 miejscowości
Klekotna pod eksploatację kruszywa – piasku i opracowania planu miejscowego dla tego terenu.
Podjęta uchwała w/s Studium w Klekotnej została uchylona przez organ nadzorczy i procedura jest
w  trakcie  ponownego  procedowania.  Przystąpiono  do  opracowania  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrodzieniu przy ul.  Szemrowickiej  i
północno – zachodniej strony obwodnicy Dobrodzienia.

Zmiana Studium dla całej Gminy jest  w trakcie opracowywania,  w 2020 r.  opracowano
bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę sporządzony na potrzeby zmiany studium – której
zakończenie i uchwalenie jest planowane w tym roku. 

W 2020 r.  wydano 3 decyzje o lokalizacji  inwestycji  celu publicznego, które dotyczyły
budowy gminnego żłobka, kanalizacji w Ligocie Dobrodzieńskiej i wieży łączności dla Tauronu
w Dobrodzieniu, a czas wydawania mieścił się w 65 dniach .

W wymienionym okresie wydano 82 decyzje o warunkach zabudowy ( w tym 23 z 2019 r.,
a 4 wydano w 2021 r.,  w zawieszeniu są 3 decyzje )  – przeciętny czas oczekiwania  wynosił
do 2 – 3 m–cy. Wydane decyzje dotyczyły m. in. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  – 44
szt.  (  budowa  nowych  budynków  mieszkalnych,  przebudowy,  rozbudowy,  itp.  ),  zabudowy
usługowej –  21 decyzji,  zabudowy zagrodowej –  6 ( budowa  silosów zbożowych,  magazynów,
przebudowy i rozbudowy budynków gospodarczych związanych z rolnictwem ) oraz 14 lokalizacji
farm fotowoltaicznych  i  3  inne  (  budowa  oświetlenia  Gosławice  i  Bzinica  Nowa,  rozbudowa
kanalizacji deszczowej przy ul. Głównej Makowczyce). 

Nadano  numerację  porządkową  dla  8  budynków  mieszkalnych  na  wsi  i  6  w  mieście,
potwierdzono  numerację  dla  2  nieruchomości  oraz  nadano  nazwę 2  ulicom  w  miejscowości
Myślina – ul. Tęczowa i ul. Kamienna.
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W  2020  r.  prowadzono  i  wydano  21  decyzji  zatwierdzających  projekty  podziału
nieruchomości  (  w  tym  4  z  2019  r.  )  oraz  rozgraniczano  i  zatwierdzono  przebieg  granic
nieruchomości z 2019 r. dla 1 działki .

W badanym  roku  wydano  202  zaświadczenia  z  obowiązujących  miejscowych  planów
zagospodarowania przestrzennego.

5.6. Obszary inwestycyjne na terenie Gminy Dobrodzień

W 2020 roku Gmina Dobrodzień kontynuowała działania mające na celu wsparcie rozwoju
przedsiębiorczości  ze  szczególnym uwzględnieniem tworzenia  warunków do  lokowania  na  jej
terenie nowych inwestycji.

Jednym z ważniejszych elementów w tym zakresie jest kwestia zachęt i ulg podatkowych.
Podstawowa stawka podatkowa od budynków pod działalność gospodarczą wynosiła 21,84 zł. Był
to już trzeci rok z rzędu, gdzie ta stawka nie uległa jakiejkolwiek zmianie. 

Na mocy Uchwały nr XXIV/220/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 listopada
2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe
inwestycje na terenie Gminy Dobrodzień  wprowadzone zostały nowe zasady zwolnień z podatku
dla nowych inwestycji do końca 2023 roku. Wprowadzono zwolnienia z podatku od nieruchomości
na maksymalny okres 9 lat (długość zwolnienia uzależniona od powierzchni budynku). Przepisy
zaczęły  obowiązywać  1  stycznia  2021  roku  po  wygaśnięciu  poprzedniej  uchwały.  W  roku
sprawozdawczym udzielono ulgi dla nowo wybudowanych budynków na łączną kwotę 224 178,39
zł.

Pomimo trwającej pandemii gminie udało się pozyskać dużego inwestora, który zakupił
jedną spośród działek stanowiących tereny inwestycyjne Gminy Dobrodzień (teren został włączony
do oferty w roku poprzednim, co zostało opisane w poprzednim raporcie).  We wrześniu został
ogłoszony  przetarg  na  sprzedaż  nieruchomości  o  łącznej  powierzchni  3,38  ha  położonej  w
Dobrodzieniu  przy  ul.  Oleskiej.  Sam przetarg  odbył  się  w  grudniu,  a  nabywcą  została  firma
ASKLA Automatyka Serwis Józef Klabis za kwotę 1 241 057,70 zł brutto (formalna finalizacja
transakcji nastąpiła w styczniu). Kupujący na mocy zapisów przetargu i późniejszej umowy został
zobowiązany do poczynienia nakładów inwestycyjnych do końca 2023 roku, dzięki czemu gmina
zyskała  pewność,  że  sprzedając  nieruchomość w niedługim czasie  przyczyni  się  do  powstania
nowych miejsc pracy, a tym samym rozwoju gospodarczego gminy.

Po sprzedaniu całości jednego z oferowanych terenów inwestycyjnych w ofercie pozostały
następujące tereny inwestycyjne.

− DOBRODZIEŃ-KSSE  Obszar:  ok.  35  ha  (13.80  ha  część  północna,  21.20  ha  część
południowa) zlokalizowany w Dobrodzieniu/Warłowie, 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.

− PLUDRY Obszar: 4,0213 ha,  teren typu “greenfield”,  który nie posiada aktualnego planu
zagospodarowania przestrzennego, ale istnieje możliwość wydania warunków zabudowy.
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Teren posiada bardzo dobrą lokalizację przy stacji PKP Opole-Lubliniec i DW 901 Poznań-
Gliwice.

− BŁACHÓW Obszar: 1,96 ha, 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.
Co niezwykle istotne, wszystkie spośród oferowanych terenów inwestycyjnych stanowią w

całości  własność  gminy  Dobrodzień,  co  nie  jest  standardem  wśród  innych  samorządów,  a
jednocześnie daje większe możliwości osiągnięcia porozumienia z potencjalnym inwestorem.

5.7. Wsparcie dla przedsiębiorców w czasie pandemii COVID-19

Ze  względu  na  trwającą  pandemię  COVID-19  wprowadzono  dodatkowe  instrumenty
wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców. 

Na mocy Uchwały Nr XVIII/153/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 15 kwietnia
2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości wprowadzono zwolnienia z podatku
dla  przedsiębiorców,  którzy  musieli  zawiesić  działalność  gospodarczą.  Z  tego tytułu  udzielono
zwolnień na łączną kwotę 60 307,50 zł. 

Ponadto odrębną uchwałą wprowadzono możliwość dodatkowego odroczenia płatności II
raty podatku do końca sierpnia – przesunięto termin płatności na łączną kwotę 360 830,24 zł. Po
upływie  tych  terminów  indywidualnie  rozpatrywano  kolejne  wnioski  udzielając  znacznych
zwolnień z podatku od nieruchomości na łączną kwotę 14 702,50 zł, w tym ze względu na straty w
wyniku COVID-19 w wysokości 11 837,00 zł. 

Ogółem suma wszystkich zwolnień dla przedsiębiorców (covid, umorzenia indywidualne)
wyniosła 75 009,55 zł.

5.8. Transport zbiorowy na terenie gminy

 Gmina Dobrodzień była w 2020 r. organizatorem usług publicznych w ramach publicznego
transportu  zbiorowego  w  komunikacji  lokalnej  na  terenie  Gminy  Dobrodzień,  natomiast
operatorem w części jest  Zakład Gospodarki  Komunalnej  i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu,  a w
części komercyjna firma transportowa.

Transport wykonywany był na liniach komunikacyjnych:

• linia nr 1 - trasa Dobrodzień –  Liszczok - Dobrodzień,

• linia nr 2 - trasa Dobrodzień – Zwóz – Dobrodzień,

• linia nr 3 - trasa Dobrodzień - Myślina –Dobrodzień

• linia nr 4 – trasa Dobrodzień - Grodziec-Dobrodzień

• linia nr 5 - trasa Dobrodzień – Klekotna  – Kocury – Szemrowice – Dobrodzień

• linia nr 6 - trasa Dobrodzień- Olesno - Dobrodzień
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Łączna wielkość pracy eksploatacyjnej na w/w liniach wyniosła: 74 391,33 km. Dzięki podjętym
staraniom Gmina Dobrodzień pozyskała środki na dofinansowanie przewozów autobusowych o
charakterze użyteczności publicznej.  Zgodnie z umowami zawartymi  z Wojewodą Opolskim  na
okres  od  1  stycznia –  31  grudnia  2020 roku Gminie  Dobrodzień  przyznano  środki  
w wysokości  252 286,00 zł.  Ogłoszenie Wojewody Opolskiego o naborze wniosków w ramach
Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w roku 2020
przyznawało dopłatę w wysokości 1,00 zł do wozokilometra. W związku rozprzestrzenieniem  się
wirusa SARS-COV-2,  aneksem do umowy  nr 36/2019 z 23 grudnia 2019 r. wprowadzono dopłatę 
w wysokości 3,00 zł do wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej  w okresie
od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r . 
W związku zawieszaniem w ciągu roku przewozów  przyznana  kwota dofinansowania wynikająca 
z umów nie została w pełni wykorzystana.

Finansowanie organizacji transportu lokalnego w roku 2020 realizowane było z następujących 
źródeł:

• biletów miesięcznych i jednorazowych:     71 089,96
 w tym 43 014,53- bilety zakupione przez Gminę Dobrodzień

• dopłat do biletów ulgowych z Urzędu Marszałkowskiego:   55 961,52
• dopłat z Funduszu Rozwoju Dowozów Autobusowych: 130 604,85 
• środków własnych gminy:   45 936,59

Razem: 303 592,92 zł.

5.9. Drogi i oświetlenie na terenie gminy

Gmina Dobrodzień zarządza siecią dróg kategorii gminnych o łącznej długości 115,22 km.
Drogi  asfaltowe  stanowiły  na  początek  2020  r.  37,16  % wszystkich  dróg,  a  pod  koniec  roku
wzrosły  do  37,63  %.  Oprócz  dróg  kategorii  gminnej  w  zarządzie  gminy  znajdują  się  drogi
dojazdowe bez nadanej kategorii  oraz drogi transportu rolnego. Aktualny stan dróg nie zawsze
spełnia  zarówno  wymagania  techniczne  nałożone  na  te  drogi,  ale  również  i  oczekiwania
mieszkańców.  Gmina  podejmuje  ogromne  wysiłki  finansowe  i  organizacyjne,  aby  tą  sytuację
zmienić i poprawić stan dróg gminnych.

W minionym roku zrealizowano dwie inwestycje drogowe. Pierwsza z nich to przebudowa
ulicy Szkolnej w Bzinicy Nowej  o długości 226 mb za kwotę 109.044,01 zł.  Roboty trwały od
połowy  października  do  połowy  listopada  2020  roku.  Zakres  rzeczowy  robót  wykonanych  w
ramach zamówienia obejmował: roboty pomiarowe, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
(z kamienia bazaltowego) warstwa dolna 15 cm i warstwa górna 10 cm (1017  m2),  wykonanie
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 6 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o gr. 5 cm, uzupełnianie poboczy klińcem na grubości 10 cm , wykonanie
zjazdów. Niniejsze zadanie dofinansowane było  ze środków Funduszu Dróg Samorządowych pn.
”Przebudowa ul. Szkolnej w Bzinicy Nowej” na kwotę 76.330,81 zł.

Kolejną inwestycją była przebudowa ul. Polnej w Ligocie Dobrodzieńskiej” o długości 310
mb  za  kwotę  160.307,13  zł.  Zakres  rzeczowy  robót  wykonanych  w  ramach  zamówienia
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obejmował:  roboty  pomiarowe,  wykonanie  korytowania  istniejącej  nawierzchni,  wykonanie
podbudowy z kruszywa łamanego (z kamienia bazaltowego), wykonanie nawierzchni z mieszanek
mineralno  –  bitumicznych  o  gr.  5  cm warstwa  wiążąca,  wykonanie  nawierzchni  z  mieszanek
mineralno-bitumicznych  o gr. 4 cm warstwa ścieralna, uzupełnianie poboczy klińcem na grubości
20 cm, wykonanie zjazdów, wykonanie ścieku ulicznego na ławie betonowej, remont przepustu
pod przebudowywaną drogą,  stawienie  oznakowania.  Zadanie  było  dofinansowane ze  środków
Funduszu  Dróg  Samorządowych,  będącego  Państwowym  Funduszem  Celowym,  kwota
dofinansowania wyniosła 112 214,99 zł.

Zadania realizowane w ramach remontów drogowych sfinansowano  głównie ze środków
zabezpieczonych w corocznym budżecie gminy. W analizowanym roku  przeprowadzono remonty:

-remonty nawierzchni tłuczniowych za kwotę 67.652,46 zł,

-remonty nawierzchni asfaltowych za kwotę 88.363,20 zł.

Zadania  realizowane  w  zakresie  bieżącego  utrzymania  dróg  gminnych  na  terenie  miasta  
i sołectw w roku 2020 objęły m.in.:

- naprawy cząstkowe bitumicznych, tłuczniowych i gruntowych nawierzchni jezdni,

- utwardzenia nawierzchni dróg, poboczy i parkingów,

- uzupełnienia i naprawę oznakowania pionowego, montaż luster i tablic z nazwami ulic,

- odnowienie oznakowania przejść dla pieszych, miejsc parkingowych,

-  montaż  oznakowania  pionowego  wg  opracowanych  projektów  organizacji  ruchu,
uzupełnienie brakujących elementów istniejących progów zwalniających,

- odwodnienia dróg, konserwację i naprawę urządzeń odwodniających tj. rowy przydrożne, 
przepusty rurowe, uzupełnienia kratek ściekowych itp.,

- utrzymanie zieleni w pasach drogowych (przycinanie gałęzi ograniczających widoczność
na drogach, wykaszanie poboczy).

W zakresie inwestycji związanych z oświetleniem drogowym:

-  dokonano zakupu  energooszczędnych  żarówek LED w celu  wymiany  ich  w lampach
ulicznych należących do Gminy Dobrodzień.

-  wykonano I  etap oświetlenia  ul.  Bocznej i  Dobrodzieńskiej  w miejscowości  Klekotna
(środki z fundusz sołeckiego 10.000,00 zł)

-  wykonano  montaż  3  szt.  lamp  solarnych  na  terenie  sołectwa  Błachów,  2  szt.  lamp
solarnych na terenie sołectwa Główczyce, 3 szt. lamp solarnych na terenie sołectwa Ligota
Dobrodzieńska, 3 szt. lamp solarnych na terenie sołectwa Myślina w ramach oświetlenia
drogowego.

-wykonano montaż 1 szt. lampy solarnej na przejściu dla pieszych w Dobrodzieniu w celu
zwiększenia bezpieczeństwa pieszych. 
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6. Podsumowanie

2020 rok był jednym z najtrudniejszych lat w całym XXI wieku nie tylko dla Polski, ale dla
całego  świata.  Pandemia  koronawirusa  radykalnie  wpłynęła  na  życie  codzienne  wszystkich
mieszkańców i wprowadziła wiele niepewności dla funkcjonowania wszystkich instytucji, w tym
także gminy.

Pomimo  bardzo  sceptycznych  prognoz  ostatecznie  nie  uległa  pogorszeniu  sytuacja
finansowa gminy. Choć pojawiały się ograniczenia, to jednostki organizacyjne gminy działały w
skuteczny sposób w tej zmienionej rzeczywistości.

Oceniając wpływ pandemii na mieszkańców naszej gminy wydaje się, że mimo wszystko ta
sytuacja  nie  uległa  pogorszeniu.  Większości  przedsiębiorców nie  dotknęły  problemy,  co  też  w
pewnym stopniu odzwierciedla ilość wniosków o przyznanie pomocy.  Tym na co z  pewnością
wpłynęła  i  nadal  będzie  wpływać  pandemia  jest  sytuacja  demograficzna.  Niestety  wielu
mieszkańców straciło  swoich bliskich,  a przez to nam jako gminie ubyło mieszkańców. Widać
wyraźnie,  że  liczba  zgonów  wyraźnie  wzrosła  względem  lat  ubiegłych.  Dlatego  trzeba  mieć
nadzieję, że pandemia szybko się zakończy.

Pomimo pojawiających się  problemów nie  zrezygnowaliśmy z żadnej  z  zaplanowanych
inwestycji. Choć realizacja niektórych się wydłużyła względem planów. Kontynuowaliśmy zadania
z lat  poprzednich – Rewitalizacja  Miasta  Dobrodzień  poprzez zagospodarowanie  terenu wokół
Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu, budowa PSZOK. Wykonaliśmy nowe inwestycje –
przebudowa  ul.  Szkolnej  w  Bzinicy  Nowej  oraz  ul.  Polnej  w  Ligocie  Dobrodzieńskiej.
Rozpoczęliśmy również nowe projekty, które będą kontynuowane w latach kolejnych, w tym w
szczególności  bardzo  kosztowny  projekt  kanalizacji  Ligoty  Dobrodzieńskiej,  na  który
pozyskaliśmy ok. 2,5 mln zł dofinansowania. 

W minionym  roku  kontynuowaliśmy  działania  w  celu  realizacji  wizji  rozwoju  naszej
gminy.  W obliczu stale  pogarszającej  się  sytuacji  demograficznej  gminy niezwykle istotne jest
wskazanie  najważniejszych  problemów  i  stworzenie  warunków  do  odwrócenia  negatywnych
trendów.  Dlatego  w tym zakresie  za  niezwykle  istotne  należy  wskazać  wybudowanie  nowego
żłobka.  Brak  odpowiedniej  wielkości  żłobka  był  jednym  z  dość  istotnych  czynników
ograniczających szanse rozwoju naszej gminy, gdyż młode rodziny traciły w ten sposób szanse na
rozwój zawodowy. Nie da się ukryć, że jest to jeden z czynników mogących decydować o zmianie
aktualnego miejsca zamieszkania.

Od początku kadencji kładziemy duży nacisk na rozwój gospodarczy gminy. Miniony rok
był bardzo trudny pod kątem nowych inwestycji. Mimo to działania, które zapoczątkowaliśmy w
roku poprzednim zaczęły przynosić wymierne efekty, w tym szczególnie poprzez sprzedaż jednego
z terenów inwestycyjnych.  Ten bardzo pozytywny impuls  pod koniec minionego roku wskazał
wyraźnie, że przyjęty model działania jest słuszny i że można realnie myśleć o Dobrodzieniu jako
dobrym miejscu do inwestowania.

Kładziemy  duży  nacisk  na  ochronę  środowiska  i  poprawę  jakości  powietrza.
Najważniejszym przedsięwzięciem w tym zakresie w najbliższych latach będzie wskazana powyżej
rozbudowa kanalizacji. Ponadto w minionym roku rozpoczęliśmy nowy program wymiany kotłów
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na ekologiczne, w ramach którego do połowy 2022 roku wymienione zostanie ok. 90 kotłów u
mieszkańców  naszej  gminy  na  dużo  bardziej  korzystnych  warunkach  niż  w  latach  ubiegłych.
Kontynuujemy co roku udział w programie usuwania azbestu. Staramy się pozyskać nowe środki
zewnętrzne na kosztowne przedsięwzięcia termomodernizacyjne budynków publicznych na terenie
gminy.

Chcemy by gmina Dobrodzień z jednej strony wyglądała coraz piękniej i by życie na jej
terenie życie z każdym rokiem było coraz bardziej komfortowe. Z drugiej strony jednak uważamy,
że naszą rolą  jest  danie impulsu do rozwoju gminy pod kątem gospodarczym, bo tylko w ten
sposób  jesteśmy  w  stanie  zatrzymać  negatywne  trendy.  Takich  działań  w  latach  poprzednich
zdecydowanie brakowało. Chcemy tworzyć warunki dla rozwoju ludzi młodych, z rodzinami, a nie
tylko biernie przyglądać się jak nasza gmina z roku na rok coraz bardziej się wyludnia. Inwestycja
w  budowę  żłobka,  jak  również  sprzedaż  terenu  inwestycyjnego  są  najlepszymi  przykładami
realizacji tej wizji. 

Pomimo tak trudnego roku sytuację gminy należy uznać za lepszą niż w roku poprzednim.
Wiele udało się zrealizować, a także zaplanować do wykonania w kolejnych latach, co z pewnością
pozytywnie wpłynie na nasz rozwój.
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