
GMINA DOBRODZIEŃ  

W LATACH 2011-2012  



 

 

 INWESTYCJE DROGOWE 



Nawierzchnie dróg z podbudową 

    W latach 2011/2012 na wykonanie 
nawierzchni dróg wydano 
kwotę1.671.000,00 zł 

 

 Bąki - ul. Stawowa  

 Główczyce - ul. Rolna i Sportowa  

 Gosławice - ul. Polna  

 Rzędowice - ul. Kwiatowa  

 Dobrodzień - ul. Studzienna i Zielona  

 Pietraszów - ul. Żużlowa (budowa 
współfinansowana przez Nadleśnictwo 
Zawadzkie i Fundusz Sołecki) 

 Turza - ul. Łączna 

 

 



Cząstkowy remont dróg gminnych 

 Na cząstkowy remont 

wszystkich 

utwardzonych dróg 

gminnych w latach 

2011-2012 wydano 

kwotę 281.000,00 zł 



Oświetlenie drogowe 

 Wykonano oświetlenie 
ulicy Mostowej w 
Bzinicy Starej oraz    
ul. Leśnej w Turzy za 
kwotę  58.000 zł. 

 W 2012 r. wykonano 
oświetlenie drogowe 
ulicy Opolskiej w 
Błachowie za kwotę 
15.000,00 zł  

 



Dofinansowanie inwestycji drogowych 

 

 Wykonano projekt 
przebudowy drogi 
wojewódzkiej nr 901 w 
miejscowości Bzinica Stara. 
Koszt 107.625 zł  

 

 Dofinansowanie w wysokości 
50.000 zł dla Powiatu 
Oleskiego na remont drogi 
powiatowej pomiędzy 
Rzędowicami a Klekotną 

 



Utwardzenie Placu na Osiedlu Wieczorka  

 Wykonano remont 

drogi gminnej nr 

102975 O ul. Kolonia 

Wieczorka w 

miejscowości 

Dobrodzień. 

 Koszt prac wyniósł 

83.000,00 zł 



Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych  

– tzw. „Schetynówki” 

 
 Pozyskano dotację na 

budowę ul. Zielonej i ul. 

Studziennej w Dobrodzieniu 

 Razem 1220 mb 

 Koszt 434.702, 45 zł 

 Dotacja w kwocie 

220.001,22 zł 
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 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 



Uporządkowanie gospodarki ściekowej 

 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 RPO WO wynosi 

2.674.711 zł 

  Długość sieci wynosi 15.920 mb 

 

 

w trakcie 

prac 

 

 

 

 

 

po 

zakończeniu 

2011 



Kanalizacja - ul. Jaśminowa, Dobrodzień 

 Wybudowano sieć 
kanalizacji sanitarnej, 
deszczowej i 
wodociągowej do nowo 
powstałych działek przy 
ul. Leśnej -Jaśminowej w 
Dobrodzieniu za kwotę 
410.000 zł 

 k. sanitarna 307 m 

 k. deszczowa 135 m 

 

 



Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szemrowice i Warłów z 

tranzytem ścieków do oczyszczalni w Dobrodzieniu 

  działanie „Podstawowe Usługi 
dla Gospodarki i Ludności 
Wiejskiej” objęte Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 

 Koszt całkowity 4.594.469,58 zł 

 Dotacja 3.384.328,00  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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 wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg  

 10.306 m k. sanitarnej, 190 przyłączy 

 



Kanalizacja deszczowa - Warłów, Szemrowice 

Rok 2012: 

 wybudowano sieć kanalizacji 
deszczowej ( I etap) wraz z 
przebudową drogi w Warłowie 
za kwotę 437.473,00 zł  oraz 
wybudowano sieć kanalizacji 
deszczowej w Szemrowicach za 
kwotę 390.000,00 zł  

 

 Inwestycję ta w 50% została 
sfinansowana przez Starostwo 
Powiatowe w Oleśnie 



Wodociąg i kanalizacja - ul. Oleska 

 Rozbudowa sieci 
wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej w 
ciągu ul Oleskiej do 
terenów inwestycyjnych 
położonych przy 
obwodnicy Dobrodzienia 

 Ogólny koszt inwestycji 
wyniósł 355.000,00 zł 

 Długość sieci 416 m 

 

 



Sieć wodociągowa w Błachowie 

 Rozbudowano sieć 

wodociągową w 

Błachowie przy ul. 

Opolskiej na terenach 

inwestycyjnych 

położonych przy 

obwodnicy.  

   Koszt robót wyniósł 

20.000,00 zł 

 



Oczyszczalnia ścieków w Pludrach 

 W związku z kończącym 
się terminem ważności 
pozwolenia wodno-
prawnego konieczna jest 
budowa nowej 
oczyszczalni ścieków 
Pludrach. Wykonano 
koncepcję - program 
funkcjonalno-użytkowy 
rozbudowy wraz z 
przebudową za kwotę  

    25.000 zł 

 



 

 

 

  INWESTYCJE  



Moje boisko - Orlik 2012 

 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 



Instalacja c.o. w Dobrodzieniu 

 Wykonano instalację centralnego 

ogrzewania w budynkach 

komunalnych położonych przy Pl. 

Wolności 22-23 i Oleskiej 1A w 

Dobrodzieniu.  

 Całość inwestycji wraz z 

modernizacją kotłowni w DOKiS, 

wykonaniem przyłącza cieplnego 

do ww. budynków, nadzorem 

inwestorskim, autorskim oraz 

wydatkami poniesionymi na 

dokumentację pochłonęła kwotę 

1.125.000,00 zł 



Remont Stadionu Miejskiego 

 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 PROW 
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  



Rekultywacja składowiska odpadów 

 Całkowity koszt inwestycji 
wyniósł  300.000,00 zł.   
W 2012 roku na 
rekultywację wydano 
203.000,00 zł. 

  Na rekultywację 
składowiska udało nam się 
pozyskać dofinansowanie 
ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego 
w wysokości 176.420,00 zł 

 



Plac zabaw „Radosna szkoła” - Pludry 

 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  



Plac zabaw „Radosna szkoła” - Turza 

 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 



Centrum Aktywności Wiejskiej w Kocurach 

 rozpoczęto budowę Centrum Aktywności 

Wiejskiej w Kocurach, w ramach którego 

zostanie wybudowana sala spotkań dla 

mieszkańców sołectwa oraz remiza 

strażacka.  

 W  2012 r. na inwestycję przeznaczono 

371.000,00 zł.  

 Całkowity koszt inwestycji wyniesie 

651.000,00 zł. Na budowę CAW 

uzyskano dofinansowanie w wysokości 

371.137,00 tys. zł z PROW. 

Zakończenie budowy planuje się w roku 

2013. 

„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  



 

 

 

 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 

 



Ochotnicze Straże Pożarne 

 Utrzymanie 

JEDNOSTEK  

OCHOTNICZYCH 

STRAŻY POŻARNYCH  

 

 2011 rok  214.440,26 zł 

 2012 rok  299.691,61 zł 



Samochód strażacki – OSP Szemrowice 

 Dofinansowano zakup 
nowego specjalistycznego 
samochodu strażackiego 
marki SCANIA wraz z 
wyposażeniem w 
wysokości 380.000 zł.  

 Samochód strażacki został 
zakupiony z udziałem 
dotacji z RPO WO w 
wysokości 749.000 zł  



Samochód strażacki dla OSP w Kocurach 

 Zakupiono samochód 
strażacki dla nowo 
powstałej jednostki 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kocurach-
Malichowie za kwotę 
20.000 zł. 

    Remont samochodu 
wykonali we własnym 
zakresie strażacy OSP 
Kocury-Malichów. 



Samochód strażacki dla OSP w Dobrodzieniu 

 zakupiono nowy samochód 
strażacki marki Mercedes 
wraz z wyposażeniem za 
kwotę 600.000,00 zł dla OSP 
w Dobrodzieniu. 

 Dotacja gminy Dobrodzień 
wyniosła 349.616,00 zł. 

 Pozyskano 150 .000,00 zł 
dotacji z Zarządu 
Wojewódzkiego Związku OSP 
w Opolu 

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



 

 

 

 POZOSTAŁE  



Ogrodzenie cmentarza w Bzinicy Nowej 

 Wykonano ogrodzenie i 
oznakowanie cmentarza 
ewangelicko-
augsburskiego w Bzinicy 
Nowej – historycznej 
ozdoby wioski, za kwotę 
40.000 zł.  

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



Pokrycie dachowe budynku w Pludrach 

 Wykonano wymianę 

pokrycia dachowego 

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.  



Remont dachu stodoły w Rzędowicach 

 Wykonano remont 

dachu starej stodoły w 

Rzędowicach, w której 

planuje się utworzenie 

miejsca dla starego 

sprzętu rolniczego  

  

  Koszt prac wyniósł 

5.400,00 zł  



 

Dokumentacje projektowe  

 
 W 2011 r. przygotowano 

dokumentacje projektowe 

przebudowy sieci wodociągowej, 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

w ul. Opolskiej do skrzyżowania z 

ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu za 

kwotę 62.000 zł  i Placu Wolności 

za kwotę 52.000 zł  

 W  2012 r. wykonano dokumentacje 

projektowe na budowę (wykonanie 

nawierzchni asfaltowej wraz z 

podbudową drogi) ul. Bocznej w 

Klekotnej za kwotę 25 tys. zł oraz 

ul. Dolnej w Rzędowicach za kwotę 

20 tys. zł  



„Portrety wsi ziemi dobrodzieńskiej” 

 wydano publikację 

„Portrety wsi ziemi 

dobrodzieńskiej. Historia i 

współczesność” 

 Kwota opracowania i 

publikacji wyniosła 42 

tys. zł, z czego 24 tys. 

pochodzi z dotacji PROW 

 

„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  



Ścieżka rowerowa Pludry - Pietraszów 

 wykonano ścieżkę 

rowerową łączącą 

Pludry z Pietraszowem 

 Koszt 45.000,00 zł.  

 



 

 

Dotujący: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

Wartość dotacji udzielonej  

w latach 2011 - 2012:  153.400,00 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.  
 

 

 

  Pomoc Państwa w zakresie dożywiania 
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 Dotujący: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

 Czas realizacji:  lata 2009-2012 

 Wartość dotacji w latach 2011-2012:  24.307,00 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. 
 

 
 

Doposażenie i utworzenie punktów przygotowania i 

wydawania posiłków 
38 



 

 

 

Dotujący: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

Dotacja w latach  2011-2012: 18.230,64 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".  
 

 

 

 Prace społeczno-użyteczne formą aktywizacji  

bezrobotnych 
39 



Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i 

gminy Dobrodzień 

 W ramach ww. zadania zostaną 

odebrane oraz przekazane do 

unieszkodliwienia odpady zawierające 

azbest z sześciu posesji 

zlokalizowanych na terenie gminy 

Dobrodzień 

 Całkowity planowany koszt zadania 

brutto wynosi 10 858,02 zł 

 Pozyskano dotację w kwocie    

9 229,32 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 

 DOKiS, biblioteka  

 Dotacje dla organizacji 



Szkoły i Przedszkola 

 

Koszty poniesione na funkcjonowanie szkół i przedszkoli: 

 Rok 2011= 10.703.311,40 zł 

 Rok 2012= 11.843.752,06 zł  
 

 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pludrach 
-Publiczna Szkoła Podstawowa 
-Przedszkole Samorządowe 
-Oddział zamiejscowy przedszkola w Bzinicy Starej 

 Publiczna Szkoła Podstawowa, Dobrodzień 

  Publiczna Szkoła Podstawowa, Turza  
-Zamiejscowe Oddziały Przedszkolne Myślina 

 Publiczna Szkoła Podstawowa Szemrowice 
-Oddziały Przedszkolne, Szemrowice   

 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II,  Dobrodzień  

 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi, Dobrodzień 



Niepubliczna Szkoła Podstawowa w 

Bzinicy Starej 

  szkoła prowadzona 

przez Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi Bzinica 

Stara, Bzinica Nowa, Bąki, 

Kolejka 

 Dotacja do działalności 

szkoły wyniosła: 

- w 2011 r. 300.771,36 zł 

- w 2012 r. 338.797,78 zł 



 

Przedszkole Niepubliczne Integracyjne 

„Promyk” w Błachowie 

 

 Dofinansowanie  do 

działalności przedszkola 

w roku 2011 wyniosło 

92.355,16 zł,  

 w 2012 r. 156.215,01 zł 

 



Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu 

      Dotacja do działalności DOKiSu w roku 
2011 w kwocie 1.195.400,00 zł,  w roku 
2012  dotacja wyniosła 1.121.700,00 zł 

 

 Zespół Pieśni Regionalnej  

 Chór Kantata 

 Zespół Wokalny „Dropsy” 

 Sekcja Teatralna – TEATR MIMOWOLNY 

 Sekcja Mażoretek „Fantazja” 

 Sekcja Modelarska  

 Sekcja Plastyczna 

 Sekcja Tenisa Stołowego 

 Sekcja Pływacka VEGA 

 Klub Miłośników Fotografii ISO 

 Sekcja Brydża Sportowego BLOTKA 

 Sekcja Dziewiarstwa Artystycznego 

 Klub Morsa SOPEL 

 Sekcja Skata Sportowego 

 Koło Wędkarskie HABAS 

 Klub Rowerowy JEDNOŚLAD 

 

 

 



Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w 

Dobrodzieniu 

  dotacja  do działalności 

biblioteki w roku 2011 w 

kwocie 196.000,00 zł, w roku 

2012 -199.000,000 zł  

 

 Filia Biblioteczna w Myślinie 

 Filia Biblioteczna w Pludrach 

 Filia Biblioteczna w 

Szemrowicach 

 



Klub Sportowy Start Dobrodzień 

 

 

 Dotacja do działalności klubu  

przyznawana w ramach 

otwartego konkursu ofert 

na realizację zadań 

publicznych 

 

 Dotacja w 2011 r. 105.000,00 zł 

 Dotacja w 2012 r. 112.000,00 zł 

 

 



Ludowy Zespół Sportowy „POGOŃ” 

 Ludowy Zespół 

Sportowy „POGOŃ” z 

siedzibą w Pludrach  

otrzymał dotację na 

upowszechnienie     

kultury fizycznej i sportu 

na terenie wiejskim  

 Rok 2011 - 4.000,00 zł 

 Rok 2012 - 12.000,00 zł 



Caritas Diecezji Opolskiej 

  dotacja do  działalności      

stacji opieki przyznawana jest w 

ramach otwartego konkursu 

ofert na realizację zadań 

publicznych  

 Kwota dotacji w latach 2011-

2012  wyniosła 206.000,00 zł  

 



Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice 

  dotacja dla 

Stowarzyszenia Rozwoju 

Wsi Szemrowice w celu 

organizacji Zawodów 

Sikawek Konnych za 

Górnym Śląsku 

 

 rok 2011- 8.000,00 zł 

 rok 2012 - 14.677,86 zł 



 

 

 

 Promocja GMINY DOBRODZIEŃ 



Promocja gminy 

 Na promocję gminy 
Dobrodzień w budżecie w 
roku 2011 przeznaczono 
kwotę 47.976,20 zł, w 
2012 roku 84.440,82 zł 

 

 W 2012 r. gmina 
Dobrodzień przyłączyła 
się do organizacji 
DOBRODZIEŃSKICH 
TARGÓW MEBLOWYCH, 
przeznaczając na ten cel 
36.011,90 zł 



 

 

 

 DOTACJE 



 FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH - 285.200,00 zł 

 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - „Schetynówki” 220.001,22 zł 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego  

-Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu – 2.674.711,00 zł 

-Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Błachowie 176.420,00 zł 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szemrowice i Warłów z tranzytem ścieków 

do oczyszczalni w Dobrodzieniu 3.384.328,00 zł 

-Remont Stadionu Miejskiego 111.000,000 zł 

- Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej w Kocurach 371.137,00 zł 

-Ogrodzenie cmentarza w Bzinicy Nowej 24.000 zł  

-„Portrety wsi ziemi dobrodzieńskiej” 24.000,00 zł 

 Starostwo Powiatowe w Oleśnie - Kanalizacja deszczowa Warłów, Szemrowice 407.880,14 zł 

 Moje boisko - Orlik 2012 - 666.000,00 zł 

 

 



 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  -Usuwanie 

wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Dobrodzień 9 229,32 zł  

 Radosna Szkoła 102.702,00 zł 

 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

- Pomoc Państwa w zakresie dożywiania 153.400,00 zł 

- Doposażenie i utworzenie punktów przygotowania i wydawania posiłków 24.307,00 zł 

-  Prace społeczno-użyteczne formą aktywizacji  bezrobotnych  18.230,64 zł 

 

RAZEM  8.652.546,32 ZŁ 

 

 

 

 



 

 

 Urząd Miejski w Dobrodzieniu 
Plac Wolności 1 
46-380 Dobrodzień 

 

      Tel. 34 357 51 00 
urzad@dobrodzien.pl 

 

 


