


       

W latach 2011-2014 na wykonanie nawierzchni dróg   

wraz z podbudową  wydano kwotę 5.013.634,56 zł 

 

 Bąki - ul. Stawowa -523.761,12 zł, w tym dotacja 
FOGR 218.000,00 zł 

 Główczyce - ul. Rolna i Sportowa -111.923,39 zł  

 Gosławice - ul. Polna – 67.128,80 zł 

 Rzędowice - ul. Kwiatowa – 244.922,53 zł 

 Dobrodzień - ul. Studzienna i Zielona - 455.136,45 zł 
w tym dotacja NPPDL 220.001,22 

 Pietraszów - ul. Żużlowa -14.754,29 zł  
(współfinansowane Nadleśnictwo Zawadzkie 
 i Fundusz Sołecki) 
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 Myślina - ul. Łączna – 253.862,38 zł, w tym dotacja 

FOGR 67.800,00 zł 
 

 ul. Szkolna w Ligocie Dobrodzieńskiej- 142.328,48 zł 
 
 ul. Łąkowa i Słoneczna w Makowczycach- 111.030,26 zł 
 
 ulica Dolna w Rzędowicach – 707.706,73 zł, w tym 

dotacja FOGR 416.676,96 zł 
 

 ulica Strażacka i Grzybowska w Szemrowicach- 
206.741,37 zł 
 

 Zwóz – ul. Bielowcowa- 347.678,84 zł 
 

 Szemrowice - ul. Kręta, Polna i Słoneczna - 360.000,00 zł  
 

 Klekotna – ul. Boczna -  1.466.660,18 zł. W trakcie 
realizacji. Dofinansowanie w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 50% 
oraz Powiatu Oleskiego ( 15% ) 
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 Na cząstkowy remont 
wszystkich utwardzonych 
dróg gminnych w latach 
2011-2013 wydano kwotę 
583.000,00 zł 
 

 Do końca roku 2014 na ten 
cel planuje się wydać kwotę 
110.00,00 zł 
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 Wybudowano most w Pludrach  
w ciągu drogi wewnętrznej  
pomiędzy ulicą Lubliniecką a  
Wiejską, który  został zniszczony  
w wyniku nawalnego deszczu  
w czerwcu 2013 r. 

 

 Łączny koszt inwestycji 

      wraz z dokumentacją projektową wyniósł  

      306.998,00 zł. Dotacja z rezerwy celowej 
budżetu Państwa na dofinansowanie 
usuwania skutków podtopień   
w wysokości 230.000,00 zł 
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 Zakończono budowę mostu 

      w miejscu zniszczonego przepustu  
w  miejscowości Pludry 
 przy ulicy Leśnej  
 

 

 Koszt inwestycji wyniósł  
247.691,75 zł 

 

 80% kosztów pokryto  z dotacji, 
którą  przekazało Ministerstwo 
Administracji i Cyfryzacji. Wartość 
dotacji  wyniosła 198.153,09 zł 
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 Wykonano oświetlenie ulicy 
Mostowej w Bzinicy Starej oraz  
ul. Leśnej w Turzy za kwotę  
58.000,00 zł 
 

 Oświetlenie drogowe ulicy 
Opolskiej w Błachowie za kwotę 
15.000,00 zł  
 

 Oświetlenie drogowe w 
Liszczoku przy ulicy Zawadzkiej 
za kwotę 9.550,00 zł 

 
 Oświetlenie drogowego przy 

ulicy Cegielnianej w Klekotnej i 
ulicy Topolowej w Gosławicach 
za kwotę 112.000,00 zł 
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 Podpisano umowę z 
wykonawcą na budowę 
kablowej linii oświetlenia 
drogowego 
w miejscowości Kocury 
 (wartość robót 28.905,00 zł)  
oraz   
w miejscowości Bąki  
przy ulicy Dobrodzieńskiej  
(wartość robót 25.995,00 zł) 
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 Przekazano dotację dla 
Samorządu Województwa 
Opolskiego na wykonanie  
opracowania projektu                         
budowlano-wykonawczego        
dla budowy obwodnicy 
miejscowości Dobrodzień  

 

 Kwota dotacji  wyniosła 
150.000,00 zł. Okres realizacji 
inwestycji przypada na rok 2017.  
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 Wykonano projekt przebudowy 

drogi wojewódzkiej nr 901 w 
miejscowości Bzinica Stara.  
Koszt 107.625,00 zł  

 

 Przekazano dofinansowanie w 
wysokości 50.000,00 zł dla  
Powiatu Oleskiego na remont  
drogi powiatowej pomiędzy 
Rzędowicami a Klekotną 
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 Wykonano remont drogi 
gminnej nr 102975 O  - ulicy 
Kolonia Wieczorka w 
miejscowości Dobrodzień 

 

 

 Koszt prac wyniósł 89.417,00 zł 
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 Wybudowano sieć kanalizacji 
deszczowej  wraz z chodnikami w 
Warłowie i Szemrowicach  
 

 Przebudowano drogę w Warłowie  
 

 Wartość inwestycji  realizowanej w 
latach 2011-2013 wyniosła 
1.535.293,12 zł 
 

 Inwestycja ta w 50% została 
sfinansowana przez Starostwo 
Powiatowe w Oleśnie 
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 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 
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 Wybudowano kanalizację 
sanitarną deszczową i częściowo 
wymieniono sieć wodociągową 
wraz z odtworzeniem nawierzchni 
dróg  i chodników w ciągu  ul. 
Wojska Polskiego, ul. Powstańców, 
ul. Szemrowickiej i ul. Kolejowej w 
Dobrodzieniu  

 

  Na inwestycję tę wydano w sumie 
kwotę 6.216.106 zł, dotacja 
pozyskana w ramach RPO WO 
wynosi 2.674.711 ,00 zł 

w trakcie 
prac 

 
 
 
 
 

po 
zakończeniu 
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 Wybudowano sieć kanalizacji 
sanitarnej, deszczowej i 
wodociągowej do działek przy 
ulicy Leśnej i Jaśminowej w 
Dobrodzieniu za kwotę 
410.000,00 zł 
 

 kanalizacja sanitarna 307 m 

 kanalizacja deszczowa 135 m 
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 Dotacja z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, działania „Podstawowe Usługi 
dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” 
 

 Koszt całkowity zadania 6.266.037,55 zł 

 Dotacja 3.384.328,00 zł 
 

 wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg  

 10.306 m kanalizacji  sanitarnej 

 190 przyłączy 

 

 

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  
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 Budowa sieci kanalizacyjnej, 
sanitarnej w Dobrodzieniu – ulica 
Parkowa, Topolowa, Mańki.  
Koszt robót wyniesie 490.000,00 zł, 
prace zakończą się w listopadzie b.r. 

 

 Podpisano umowę na wykonanie 
dokumentacji technicznej 
przebudowy nawierzchni ulicy 
Mańki. Koszt dokumentacji  wraz z 
nadzorem inwestorskim wynosi 
14.145,00 zł 
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 Podpisano umowę o dofinansowanie  
na zadanie  pn. „Przebudowa sieci 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej w ulicy Opolskiej do skrzyżowania z 
ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu”. 
Dofinansowanie  z Programu Rozwoju Obszarów 
wynosi 50% wartości kosztów kwalifikowanych. 
 

 17.09.2014 r. nastąpiło podpisanie umowy z 
wykonawcą. Roboty potrwają do końca maja 
2015 r. Koszt prac wynosi  1.410.672,84 zł.  

 
 

 Zlecono wykonanie dokumentacji przebudowy 
 z rozbudową ulicy Opolskiej w Dobrodzieniu – 
nawierzchni i chodników. Projekt ten obejmuje 
ulicę Opolską od rynku do ulicy Powstańców. 
Koszt 35.000,00 zł ( dokumentacja jest na 
ukończeniu). 
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 Rozbudowa sieci wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy 
Oleskiej do terenów 
inwestycyjnych położonych przy 
obwodnicy Dobrodzienia.  
Ogólny koszt inwestycji wyniósł 
369.382,70 zł.  
Długość sieci wynosi 416 m 

 

 Rozbudowa sieci wodociągowej w 
Błachowie przy ulicy Opolskiej na 
terenach inwestycyjnych 
położonych przy obwodnicy.  
Koszt robót wyniósł 20.000,00 zł 
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 Wykonano koncepcję - program 
funkcjonalno-użytkowy rozbudowy 
oczyszczalni ścieków Pludrach wraz z 
przebudową za kwotę 25.000,00 zł 

 

 W październiku 2013 r. została 
podpisana umowa z wykonawcą na 
zaprojektowanie oraz wykonanie 
przebudowy i rozbudowy oczyszczalni 
ścieków na łączną kwotę brutto 
2.189.400,00 zł. Termin realizacji 
inwestycji przypada na lata 2014/2015 
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  POZOSTAŁE  INWESTYCJE  
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 Wybudowano kompleks boisk 
sportowych w ramach 
rządowego programu Moje 
boisko - Orlik 2012 

 

 Ogólny koszt wyniósł 
1.270.000,00 zł, z czego 
666.000,00 zł to dotacja 
Samorządu Województwa 
Opolskiego i Ministerstwa 
Sportu 
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 Wykonano instalację centralnego 
ogrzewania w budynkach 
komunalnych położonych przy    
Placu Wolności  i Oleskiej  w 
Dobrodzieniu 
 

 Całość inwestycji wraz z 
modernizacją kotłowni w DOKiS, 
wykonaniem przyłącza cieplnego, 
nadzorem inwestorskim, autorskim 
oraz wydatkami poniesionymi na 
dokumentację pochłonęła kwotę 
1.125.000,00 zł 
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 Poprawiono estetykę oraz 
funkcjonalność Stadionu 
Miejskiego poprzez remont trybun 
wraz z montażem krzesełek oraz 
remont schodów.  

 Koszt inwestycji wraz z nadzorem 
wyniósł 188.000,00 zł 

 Dofinansowanie z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich  
wyniosło 111.000,00 zł 

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach  
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  
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 W dniu 23 września 2014 r. 

       została podpisana umowa  
na modernizację budynku  
zaplecza socjalnego stadionu  
miejskiego w Dobrodzieniu,  
na kwotę brutto: 148.878,06 zł.  
 
 

- Projekt dofinansowany w ramach działania  413 "Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania 
pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  
 

- Dotacja w kwocie 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych  
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 Całkowity koszt inwestycji 
wyniósł  300.000,00 zł 
 

  Na rekultywację składowiska 
udało nam się pozyskać 
dofinansowanie ze środków 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Opolskiego w wysokości 
168.812,24 zł 
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 Wybudowano szkolny plac 
zabaw przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Pludrach, w 
ramach rządowego programu 
„Radosna szkoła” za kwotę 
117.000,00 zł 

 

 Dotacja z budżetu Państwa 
wyniosła 55.702,00 zł  
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 Wybudowano szkolny Plac 
zabaw w ramach rządowego 
programu „Radosna szkoła” 
przy szkole podstawowej w 
Turzy za kwotę  99,3 tys. zł  

 

 Dotacja z budżetu Państwa 
wyniosła 47.000,00 zł 
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 Wybudowano plac zabaw 
przy oddziale przedszkolnym 
w Główczycach 

 

 Koszt prac wyniósł 
10.000,00 zł 
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 Wybudowano Centrum Aktywności 
Wiejskiej  wraz z remizą OSP w 
Kocurach 
 

 Całkowity koszt inwestycji wraz z 
budową remizy wyniósł 720.430,67 zł 
 

 Na budowę Centrum Aktywności 
Wiejskiej pozyskano dofinansowanie 
w wysokości 285.374,11 zł Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4- LEADER  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  30 



 W budynku byłej szkoły w Pludrach, 
zostały wykonane takie prace, jak: 
 instalacja elektryczna w kotłowni, 
roboty montażowe, instalacja wody 
zimnej i ciepłej, remont instalacji 
elektrycznej w pomieszczeniu 
biblioteki, sali rady sołeckiej i sali 
tradycji, instalacja C.O., wentylacja, 
wymiana stolarki okiennej 

 Dotacja pozyskana w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Wartość prac wyniosła 
149.489,01 zł. Przyznana pomoc w 
kwocie 98.391,00 zł 
 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4- LEADER  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  31 



 

 

 

 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 
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 Wydatki bieżące z zakresu 
utrzymania JEDNOSTEK  
OCHOTNICZYCH STRAŻY 
POŻARNYCH  

 

 2011 rok  198.829,65 zł 

 2012 rok  167.212,02 zł 

 2013 rok  187.032,05 zł 

 w 2014 roku na bieżące 
utrzymanie jednostek OSP 
zaplanowano kwotę  
185.528,00 zł 
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 Dofinansowano zakup nowego 
specjalistycznego samochodu 
strażackiego marki SCANIA wraz 
z wyposażeniem w wysokości 
380.515,00 zł 

 Koszt samochodu wyniósł 
1.129.515,00 zł. Samochód  
został zakupiony z udziałem 
dotacji z RPO WO w wysokości 
749.000 zł  

 Zakupiono bramę garażową dla 
OSP w Szemrowicach za kwotę 
7.195,00 zł 
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 Zakupiono samochód strażacki 
dla nowo powstałej jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Kocurach-Malichowie za kwotę 
20.000,00  zł 
 

      Remont samochodu wykonali 
we własnym zakresie strażacy z 
OSP Kocury-Malichów 
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 Zakupiono nowy samochód 
strażacki marki Mercedes wraz z 
wyposażeniem za kwotę 
600.000,00 zł 

 Środki z budżetu gminy Dobrodzień 
w kwocie  349.616,00 zł 

 Dotacja w wysokości 150.000,00 zł 
z Zarządu Wojewódzkiego Związku 
OSP w Opolu 

 Dotacja Komendanta Głównego 
PSP w ramach Krajowego Systemu 
Ratowniczo Gaśniczego w 
wysokości 100.000,00 zł 

 Zakupiono bramę garażową dla 
OSP w Dobrodzieniu za kwotę 
6.384,00 zł 
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 Podpisano umowę na 
wykonanie dokumentacji 
projektowej  
budowy remizy 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej  
w Bzinicy Starej 
 

 Koszt dokumentacji 
wyniesie 25.000,00 zł 
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 POZOSTAŁE  
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 Wykonano ogrodzenie i 
oznakowanie cmentarza 
ewangelicko-augsburskiego 
w Bzinicy Nowej – 
historycznej ozdoby wioski, 
za kwotę 40.000,00 zł 
 

 Zadanie to zostało 
dofinansowane z Programu 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w wysokości 
24.000,00 zł  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4- LEADER  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  39 



 Wymieniono pokrycie 
dachowe budynku starej 
szkoły w Pludrach za 
kwotę 40.700,00 zł 
 

 Mieszkańcy Pluder 
wsparli te inwestycję 
przeznaczając środki z 
funduszu sołeckiego w 
wysokości 20.700,00 zł 
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 Wykonano remont dachu 
starej stodoły w Rzędowicach, 
w której planuje się 
utworzenie miejsca dla 
starego sprzętu rolniczego  

  

  Koszt prac wyniósł 5.400,00 zł  
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 Siłownia zewnętrzna w Dobrodzieniu  

powstała w ramach dotacji,  
z zakresu małych projektów  
w ramach działania „Wdrażanie  
lokalnych strategii rozwoju”  
objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013.  
Wartość dotacji  24.999,00 zł,  
koszt całości 50.307,00 zł 

 
 

 W skład siłowni wchodzi 9 urządzeń do 
ćwiczeń fitness i siłowych na świeżym 
powietrzu 
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 W 2011 r. przygotowano 
dokumentacje projektowe 
przebudowy sieci wodociągowej, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w 
ul. Opolskiej w Dobrodzieniu (od 
rynku do skrzyżowania z ul. 
Cmentarną)  za kwotę 62.000 zł 
Wartość kosztorysowa robót 
kanalizacyjnych wraz z odtworzeniem 
nawierzchni dróg i chodników wynosi 
2.832.100,00 zł 

 Przygotowano dokumentacje 
projektowe przebudowy sieci 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej Placu Wolności za kwotę 
52.000 zł. Wartość kosztorysowa 
robót wynosi 968.000,00 zł 
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 W  2012 r. wykonano 
dokumentację projektową na 
budowę (wykonanie 
nawierzchni asfaltowej wraz z 
podbudową drogi) ul. Bocznej w 
Klekotnej za kwotę 25 tys. zł. 
Wartość kosztorysowa tych prac 
wynosi 1.997.379,18 zł 

 

 Dokumentacja pn. „Budowa 
drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych – ul. Dolna w 
Główczycach”.  
Koszt 14.000,00 zł 
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 Wydano publikację „Portrety wsi 
ziemi dobrodzieńskiej. Historia i 
współczesność” 
 

 Kwota opracowania i publikacji 
wyniosła 42.000,00 zł, z czego       
24.000,00 zł pochodzi z dotacji 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, w ramach działania 
małe projekty.  

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4- LEADER  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  45 



 Opracowano i wydrukowano książkę 
„Dobrodzień na pocztówce i 
fotografii” .  
Celem projektu było zachowanie 
dziedzictwa kulturowego i 
historycznego obszaru gminy 
Dobrodzień oraz promocja jej walorów 
poprzez wydanie albumu ukazującego 
piękno gminy na dawnych 
pocztówkach i fotografiach  

 Koszt publikacji wynosi 41.600,00 zł. 
Dotacja z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w wysokości 24.904,60 zł 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4- LEADER  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  46 



 

 Operacja  polega na wydaniu 
publikacji poświęconych tematyce 
współpracy z miastami partnerskimi 
Dobrodzienia – Haan i Czortkowa 

 Koszt opracowania i wydruku 
publikacji wyniesie  41.858,70 zł.  

 Projekt zostanie zrealizowany do 
końca roku 2014. Dotacja z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowi 
kwotę 28.875,20 zł 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4- LEADER  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  47 



 W wyniku projektu postała 
wystawa promująca lokalne 
dziedzictwo kulturowe i 
historyczne, ze szczególnym 
uwzględnieniem tradycji 
stolarskich  

 Koszt projektu 27.773,40 zł. 
Dotacja z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w 
wysokości 80 % poniesionych 
kosztów kwalifikowanych, co 
stanowi kwotę 18.064,00 zł 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4- LEADER  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  48 



 W celu poprawy 
bezpieczeństwa 
rowerzystów wykonano 
ścieżkę rowerową łączącą 
miejscowość Pludry z 
miejscowością Pietraszów 

 

 Koszt prac wyniósł  

       45.000,00 zł 
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Dotujący: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

Wartość dotacji udzielonej  

w latach 2011 - 2014:  460.709,00 zł 

  

 Realizujący: Miejsko Gminny-Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu 

 

Cel: 

      Celem Programu jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o 

charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewniania 

posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z 

terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich 
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 Dotujący: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

  

 Wartość dotacji w latach 2011-2013:  38.029,09 zł 

 

Realizujący:  

Miejsko Gminny-Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu 

 

Placówki objęte pomocą:  

Publiczne Gimnazjum w Dobrodzieniu, PSP w Szemrowicach,                                                          

PSP w Dobrodzieniu, ZSP w Pludrach, PSP w Turzy, 

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu 

 

Cel: Celem Programu jest rozwój w gminach bazy żywieniowej, ze szczególnym            
uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży 
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Dotujący: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

Dotacja w latach  2011-2014: 37.148,72 zł 

Realizujący: Miejsko Gminny-Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu 

 

Opis projektu: Prace społecznie użyteczne są formą aktywizacji bezrobotnych 
wprowadzoną nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy. Oznaczają  one prace wykonywane przez bezrobotnych, nie 
posiadający już prawo do zasiłku  

 

Cel:  Zapewnienie osobom bezrobotnym możliwości uzyskania minimalnych 
środków do życia  i wsparcie działań społeczności lokalnych, 
zdyscyplinowanie bezrobotnych, ograniczenie możliwości wykonywania przez 
nich pracy "na czarno"  
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 Podczas corocznych 
zebrań we wrześniu, 
sołectwa wybierają 
zadania do realizacji 

 

 Na realizację zadań z 
funduszu sołeckiego 
gmina Dobrodzień 
przeznaczyła kwoty: 
 

- w roku 2011: 164.638,80 zł 

- w roku 2012: 167.241,13 zł  

- w roku 2013: 184.473,83 zł 

- w roku 2014 zaplanowana do wydatkowania kwota wynosi 230.848,83 zł 
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 W ramach ww. zadania odebrano oraz 
przekazano do unieszkodliwienia 
odpady zawierające azbest z posesji 
zlokalizowanych na terenie gminy 
Dobrodzień 
 

 Całkowity koszt zadania brutto wynosi 
45.221,19 zł 

 W latach 2012-2014 pozyskano na ten cel dotację w kwocie 38.438,02 zł  z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  
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 Szkoły, Przedszkola 

 Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu 

 Biblioteka Publiczna 

 Dotacje dla Organizacji 
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Wydatki poniesione na funkcjonowanie szkół i przedszkoli publicznych: 
 
 Rok 2011= 10.703.311,40 zł 
 Rok 2012= 11.871.896,43 zł  
 Rok 2013 = 12.038.112,72 zł 
 W roku 2014 zaplanowano kwotę  12.307.170,00 zł 

 
 
 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pludrach 
 Publiczna Szkoła Podstawowa Dobrodzień 
  Publiczna Szkoła Podstawowa Turza  

-Zamiejscowe Oddziały Przedszkolne Myślina 
 Publiczna Szkoła Podstawowa Szemrowice 

-Oddziały Przedszkolne w Szemrowicach  
 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu 
 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w  Dobrodzieniu 
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 Szkoła w Bzinicy jest  prowadzona 
przez Stowarzyszenie Rozwoju  
Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa,  
Bąki, Kolejka 

 

 Dotacja na działalność szkoły 
wyniosła: 

- w 2011 r. 300.771,36 zł 

- w 2012 r. 338.797,78 zł 

- w 2013 r. 339.807,33 zł 

- w 2014 roku na zaplanowano kwotę  
354.000,00 zł 
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 Dofinansowano wymianę  
pokrycia dachowego  sali 
gimnastycznej budynku  
Niepublicznej Szkoły Podstawowej  
w Bzinicy Starej 

 

 Dotacja wyniosła 20.000,00 zł 
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 Dofinansowanie  działalności  
Przedszkola Niepublicznego  
Integracyjnego „Promyk” w Błachowie  

 

 w 2011 r. 92.355,16 zł  

 w 2012 r. 156.215,01 zł 

 w 2013 r. 193.205,70 zł 

 w 2014 roku zaplanowano kwotę  235.400,00 zł 
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 Zespół prowadzony przez 
Stowarzyszenie Pro Liberis 
Silesiae  z siedzibą w Raszowej 

 

 Dofinansowanie działalności 
placówki w roku 2013 wyniosło 
83.165,75 zł 

 

 W 2014 roku na ten cel w 
budżecie gminy zaplanowano 
kwotę  300.100,00 zł 
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Z dniem 1 września 2014 r. na podstawie art.28 ustawy z dnia  
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 otwarto 
żłobek w Dobrodzieniu. Liczba miejsc w placówce wynosi 12.  
 

      Koszt utworzenia placówki wyniósł 29.137,16 zł. Do końca roku 
2014 na funkcjonowanie placówki planuje się wydąć kwotę 
45.382,80 zł.  
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      Dotacje do działalności DOKiS-u: 
 

      2011 rok :  1.195.400,00 zł 

      2012  rok:  1.121.700,00 zł 

      2013 rok:   1.199.200,00 zł 
 

      W 2014 roku  zaplanowano kwotę  
1.283.850,00 zł 

 

     W ramach ww. kwot organizowane 
są imprezy kulturalno-sportowe, 
utrzymywane są sekcje działające 
przy DOKiS oraz obiekty – dom 
kultury,  kryta pływalnia DELFIN  
oraz stadion miejski  
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  Dotacja  do działalności biblioteki w 

2011 roku wyniosła 196.000,00 zł, w 
2012 roku 199.000,000 zł, w 2013 
roku 202.000,00 zł 

 

 w 2014 roku  zaplanowano kwotę  
210.000,00 zł 

 

 Filia Biblioteczna w Myślinie 

 Filia Biblioteczna w Pludrach 

 Filia Biblioteczna w Szemrowicach 
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 Dotacja do działalności klubu  

przyznawana w ramach 
otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych 

 

 Piłka nożna i koszykówka 

 

 Dotacja w 2011 r. 105.000,00 zł 

 Dotacja w 2012 r. 112.000,00 zł 

 Dotacja w 2013 r. 92.000,00 zł 

 Dotacja w 2014 r. 97.000,00 zł 
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 Ludowy Zespół Sportowy 
„POGOŃ” z siedzibą w 
Pludrach  otrzymał dotację 
z gminy na 
upowszechnienie kultury 
fizycznej i sportu na terenie 
wiejskim  

 

 Rok 2011 - 4.000,00 zł 

 Rok 2012 - 15.000,00 zł 

 Rok 2013 - 8.175,64 zł 
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  dotacja na działalność  
stacji opieki przyznawana jest  
w ramach otwartego konkursu  
ofert na realizację  
zadań publicznych  

 

 Kwota dotacji w latach 2011-2013  
wyniosła  309.000,00 zł  

 

 Dotacja w 2014 r. wynosi 103.000,00 zł 
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 Dotacja dla Stowarzyszenia 
Rozwoju Wsi Szemrowice w 
celu organizacji Zawodów 
Sikawek Konnych na Górnym 
Śląsku 

 

 rok 2011 - 8.000,00 zł 

 rok 2012 - 14.677,86 zł 

 rok 2013 - 8.000,00 zł 

 rok 2014 - 8.000,00 zł 
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 Na promocję gminy Dobrodzień  w 
roku 2011 przeznaczono kwotę  
47.976,20 zł, w 2012 roku 84.440,82 zł, 
w 2013 roku  105.753,80 zł 
 

 w roku 2014 na działania promocyjne  
planuje się wydać kwotę 110.860,00 zł 

 

 W 2012 r. gmina Dobrodzień 
przyłączyła się do organizacji 
DOBRODZIEŃSKICH TARGÓW 
MEBLOWYCH, przeznaczając na ten cel 
36.011,90 zł.  W roku 2013 oraz 2014 
organizację TARGÓW wsparto łącznie 
kwotą 110.000,00 zł 

68 



  Ogłoszono konkurs 
„Dobrodzień – miasto jutra” 
który wyłonił najciekawsze 
prace przedstawiające rynek w 
Dobrodzieniu 
 

 Wyłoniono wykonawcę 
koncepcji rewitalizacji rynku w 
Dobrodzieniu, podpisano 
umowę. 

 

 Koszt koncepcji wyniesie  
65.805,00  zł.  
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 DOTACJE POZYSKANE W GMINIE DOBRODZIEŃ  

W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2007-2013 

RAZEM 16.596.164,97 PLN 

DOTACJE 
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 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 7.082.591,14 

 DROGI  2.746.251,31 

 EDUKACJA   2.140.341,47 

 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE  999.000,00 

 EKOLOGIA  849.670,00 

 POMOC SPOŁECZNA  805.855,92 

 RADOSNA SZKOŁA   188.854,51 

 MAŁE PROJEKTY  222.349,18 

 INNE DOTACJE  1.561.251,44 

 

 

DOTACJE W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2007-2013 
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 Urząd Miejski w Dobrodzieniu 
Plac Wolności 1 
46-380 Dobrodzień 

 

      Tel. 34 357 51 00 
urzad@dobrodzien.pl 
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