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WSTĘP
Raport o stanie Gminy Komprachcice za rok 2018 opracowano w związku z obowiązkiem ustawowym,
wynikającym z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r.
poz. 506).
Prace nad Raportem były realizowane na podstawie § 81 pkt 2 Statutu Gminy Komprachcice przyjętego
uchwałą nr XXIV.166.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 marca 2017 r. (Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego z 2017 r. poz. 1165 z dnia 11 kwietnia 2017 r.) oraz uchwałą nr XLI.297.2018
Rady Gminy Komprachcice z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV.166.2017 Rady
Gminy Komprachcice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Statutu Gminy Komprachcice (Dziennik
Urzędowy Województwa Opolskiego z 2018 r. poz. 3196 z dnia 15 listopada 2018 r.).
Misją Gminy Komprachcice jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb gminnej wspólnoty samorządowej,
w szczególności w zakresie ładu przestrzennego, porządku publicznego, ochrony środowiska, ochrony
zdrowia, komunikacji i transportu, gospodarki komunalnej, pomocy społecznej, edukacji publicznej,
kultury fizycznej i duchowej, turystyki i rekreacji. Samorząd poprzez swoje działania statutowe wspiera
i upowszechnia idee samorządności wśród mieszkańców Gminy oraz promuje Gminę na zewnątrz.
Pracownicy Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy ustawicznie diagnozują potrzeby i oczekiwania
środowiska lokalnego oraz kontrahentów, podejmując w ramach swoich możliwości odpowiednie
działania, aby im sprostać. W tym celu prowadzone są niezbędne inwestycje, przedsięwzięcia, prace
budowlane oraz wszelkie inne działania naprawcze. Samorząd realizując zadania dokłada starań w
zapewnieniu kompetencji zatrudnianych pracowników, stosując nabór konkursowy na określone
stanowiska urzędnicze. Dla osób zatrudnianych po raz pierwszy w samorządzie organizowana jest
obowiązkowa służba przygotowawcza. Dla zapewnienia sprawnego działania Urzędu, realizacja zadań
odbywa się na podstawie i w ramach przepisów prawa, dlatego jako praca ciągła, istnieje konieczność
aktualizowania obowiązujących aktów prawnych i przygotowywanie nowych uchwał i zarządzeń organu,
jako dostosowanie do zmieniających się przepisów prawa oraz stosowanie zasad techniki prawodawczej.
Ważnym jest również wizerunek Urzędu na podstawie świadczonych zadań dla klientów i mieszkańców
Gminy, dlatego kierownictwu oraz pracownikom zależy na załatwianiu spraw w taki sposób, aby dążyć do
zminimalizowania skarg. Dokonując analizy skarg i wniosków na zakończenie roku, uzyskuje się
informacje, służące jako narzędzie w ulepszaniu świadczonych usług. Urząd Gminy oraz jednostki
organizacyjne w realizacji swoich zadań stosują ochronę danych osobowych, zgodnie z zapisami ustawy o
ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych (RODO). Dla
realizacji zadań, polegających na dokonywaniu zakupów, dostaw i usług stosuje się przepisy ustawy
o zamówieniach publicznych.
Celem przygotowania Raportu było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną
Gminy Komprachcice. Zgromadzone zostały szczegółowe dane o aspektach funkcjonowania Gminy
Komprachcice według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Raport ukazuje również trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny
możliwości dalszego rozwoju Gminy.
Raport zawiera analizę następujących obszarów działalności Gminy:
demografia,
finanse gminy,
inwestycje gminne i inne zadania remontowe zrealizowane w sołectwach,
działalność gospodarcza,
warunki życia mieszkańców (infrastruktura techniczna: wodociągi, kanalizacja, drogi, gospodarka
odpadami),
zagospodarowanie przestrzenne,
oświata,
kultura i sport
bezpieczeństwo publiczne
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Dla opracowania Raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu Gminy w
Komprachcicach i pracowników jednostek organizacyjnych Gminy, a także szereg dokumentów, będących
w posiadaniu Urzędu, informacje zamieszczone na stronach internetowych, dane udostępnione przez
Urząd Statystyczny w Opolu.
Charakterystyka Gminy Komprachcice - Położenie i powierzchnia
Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu, z dniem 1 stycznia 1973 roku w powiecie Opolskim
utworzono Gminę Komprachcice.
Gmina Komprachcice położona jest w powiecie Opolskim, województwie Opolskim, w bezpośrednim
sąsiedztwie miasta Opola. Gmina Komprachcice graniczy:
• z gminą wiejską Dąbrowa,
• z gminą miejsko-wiejską Tułowice,
• z gminą miejsko-wiejską Prószków,
• z miastem wojewódzkim Opole.
Siedzibą Gminy jest miejscowość Komprachcice.
Do 31 grudnia 2016 roku w skład Gminy Komprachcice wchodziły również dwie wsie Chmielowice
i Żerkowice. Z początkiem 2017 roku przyłączono je do Opola pomimo protestów mieszkańców oraz
wyników przeprowadzonych konsultacji społecznych, w których znaczna większość głosujących
wypowiedziała się przeciwko tej decyzji.
Pod względem ukształtowania terenu Gmina Komprachcice należy do terenów płaskich.
Powierzchnia Gminy wynosi 50,38 km², z czego użytki rolne stanowią 67 % ogólnej powierzchni Gminy,
lasy i grunty leśne 19 %, a pozostałe grunty i nieużytki 14 %.
Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne
Rada Gminy Komprachcice liczy 15 radnych.
Przy Radzie Gminy Komprachcice działają następujące stałe komisje:
Komisja Rewizyjna
Komisja Budżetowo-Gospodarcza
Komisja Społeczna
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Struktura organizacyjna Urzędu Gminy
1. Referat Organizacyjny:
1) stanowisko ds. kadr
2) stanowisko ds. obsługi i administracji
3) stanowisko ds. obsługi Rady Gminy
4) stanowisko ds. obsługi sekretariatu (biuro podawcze)
5) informatyk
6) stanowiska ds. obsługi (2 sprzątaczki, ¼ konserwator)
2. Referat Finansowy:
1) stanowiska ds. księgowości (3 etaty)
2) stanowisko ds. księgowości – kasa (1 etat)
3) stanowisko ds. płac (1 etat)
4) stanowiska ds. podatków (3 etaty)
5) stanowisko ds. księgowości podatkowej (1 etat)
3. Referat Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
1) stanowisko ds. budowy i utrzymania dróg, ulic i placów (1 etat)
2) stanowisko ds. planowania przestrzennego, budownictwa (1 etat)
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3) stanowisko ds. budowlanych (1 etat: remonty, inwestycje, sprawy mieszkaniowe)
4) stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa (1 etat)
5) stanowisko ds. zamówień publicznych (1 etat)
6) stanowisko ds. rozwoju gminy (1 etat: promocja, działalność gospodarcza, projekty unijne)
4. Kierownik USC (1 etat)
5. Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich (1 etat)
6. Samodzielne stanowisko ds. wojskowych, obrony cywilnej i archiwum (1 etat)
7. Stanowisko ds. bhp i p.poż. (0,6 etatu)
8. Radca prawny (1etat – obsługuje firma zewnętrzna).
Stanowiska kierownicze:
1) Wójt;
2) Zastępca Wójta (0,25 etatu) – zastępstwo w czasie nieobecności Wójta;
3) Sekretarz Gminy – pełniący jednocześnie funkcję Kierownika Referatu Organizacyjnego, nadzorujący
Referat Organizacyjny oraz stanowiska: USC, SO, Archiwum, pełniący funkcję inspektora ochrony danych
osobowych, pełniący funkcję koordynatora kontroli zarządczej, pełniący funkcję pełnomocnika Wójta ds.
wyborów i referendów;
4) Skarbnik Gminy – pełniący jednocześnie funkcję Kierownika Referatu Finansowego;
5) Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa – nadzorujący pracę referatu
i wykonujący zadania z zakresu stanowiska ds. planowania przestrzennego, budownictwa.
Gminne jednostki organizacyjne
1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komprachcicach – zarządza Kierownik – 0,75 etatu; księgowość
– 2 etaty; pracownicy socjalni – 4 etaty; pracownicy na świadczeniach rodzinnych (wszystkich) – 2 etaty;
asystent rodziny – 1 etat; konserwator (utrzymanie terenów zielonych) – 1 etat; sprzątaczka – 0,75 etatu;
umowy – zlecenia na usługi opiekuńcze osób starszych – 7 osób; usługi psychologa – 14 godz./miesiąc;
2) Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach – zarządza Dyrektor – 1 etat; księgowa - 0,5 etatu;
instruktor – 2,75 etatu; konserwator – 0,5 etatu; sprzątaczka – 0,5 etatu;
3) Gminna Biblioteka Publiczna w Komprachcicach – zarządza Dyrektor – 1 etat; bibliotekarze
(2 osoby) – 1,5 etatu; księgowa – 0,33 etatu; sprzątaczka – 0,75 etatu;
4) Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach – zarządza Dyrektor – 1
etat; Zastępca dyrektora – 0,5 etatu, referent – 2,5 etatu; woźny – 2 etaty; sprzątaczki – 7 osób (6,5
etatu); nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze – 40 osób; zatrudnieni w niepełnym wymiarze – 4
osoby (1,94 etatu);
5) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi – zarządza Dyrektor – 1 etat;
referent – 1 etat; woźny – 1 etat; sprzątaczka – 2 etaty; nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze – 11
osób; nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze – 7 osób (w tym 3,33 etatu);
6) Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku – zarządza Dyrektor – 1 etat; referent – 1 etat; woźny – 2
osoby (1,5 etatu); sprzątaczki – 2 etaty; konserwator/palacz- 1 etat; w sezonie dodatkowo – 1 etat
palacz; nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze – 12 osób; nauczyciele zatrudnieni w niepełnym
wymiarze – 8 osób (3,95 etatu);
7) Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie – zarządza Dyrektor – 1 etat; referent – 1 etat; woźna – 1
etat; sprzątaczki – 2 etaty; woźny/konserwator – 1 etat; sezonowo – palacz – 1 etat; nauczyciele
zatrudnieni w pełnym wymiarze – 11 osób; nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze – 11 osób
(5,58 etatu);
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8) Przedszkole Publiczne w Komprachcicach – zarządza Dyrektor – 1 etat; referent – 0,5 etatu; intendent
– 1 etat; woźny/konserwator – 0,75 etatu; kucharka – 1 etat; pomoc kuchenna – 2 etaty; woźny – 5
etatów; nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze – 10 osób; nauczyciele zatrudnieni
w niepełnym wymiarze – 0,15 etatu;
9) Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi – zarządza Dyrektor – 1 etat; referent – 0,5 etatu;
intendent – 0,75 etatu; konserwator – 0,5 etatu; woźny – 2 etaty; kucharka – 1 etat; nauczyciele
zatrudnieni w pełnym wymiarze – 6 etatów; nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze – 2 osoby (2
x 0,5 etatu);
10) Przedszkole Publiczne w Ochodzach – zarządza Dyrektor – 1 etat; intendent – 0,75 etatu; kucharka –
1 etat; woźny – 0,75 etatu; palacz w sezonie – 0,5 etatu; nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze 2
etaty; nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze – 3 osoby (0,41 etatu);
11) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach – zarządza Dyrektor – 1 etat;
specjalista ds. wodno-kanalizacyjnych – 1 etat; główna księgowa – 1 etat; stanowiska księgowych – 3
etaty; kadry/księgowość – 1 etat; sam. referent ds. opłaty śmieciowej, mieszkaniowych i transportu – 1
etat; sam. referent ds. gospodarki odpadami i zamówień publicznych – 1 etat; kierowcy – 3 etaty;
robotnicy – 10 etatów; sprzątaczka – 0,5 etatu;
12) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach – zarządza Dyrektor – 1 etat; kierownik obiektów
sportowych – 1 etat; księgowa – 0,3 etatu; sekretarka – 0,5 etatu; instruktor rekreacji ruchowej – 3
osoby x 0,5 etatu; konserwator obiektów sportowych – 2 etaty; sprzątaczka – 2 etaty;
13) Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi- zarządza Dyrektor – 1 etat; opiekun – 4 etaty; pielęgniarka
– 1 etat; kucharz – 1 etat; woźny – 2 etaty; konserwator – 0,5 etatu; intendent – 0,25 etatu;
14) Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach – zarządza Kierownik – 1 etat; główna
księgowa – 1 etat; księgowość/finanse – 1 etat; płace i rozliczenia – 2 etaty; pomoc administracyjna – 1
etat.
Radni zatrudnieni w gminnych jednostkach organizacyjnych
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi – radna powiatu Opolskiego,
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach: - radny powiatu Opolskiego,
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach – radny Gminy Komprachcice.
Decyzje organu stanowiącego i organu wykonawczego
W roku 2018 Rada Gminy podjęła 89 uchwał, z czego 43 uchwały zostały ogłoszone w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.
71 uchwał podjętych zostało w kadencji 2014 – 2018, natomiast 18 uchwał Rada Gminy podjęła w
obecnej kadencji, przypadającej na lata 2018 – 2023.
Wobec 4 uchwał Rady Gminy Wojewoda Opolski wydał rozstrzygnięcia nadzorcze, wobec 1 uchwały
wskazanie nadzorcze i dotyczyły one uchwał w sprawie uchwalenia planów zagospodarowania
przestrzennego dla wsi:
- Ochodze - rozstrzygnięcie nadzorcze (nieważność uchwały) nr IN.I.743.52.2018.AD z dnia 9.07. 2018,
- Wawelno – rozstrzygnięcie nadzorcze (nieważność uchwały) nr IN.I.743.53.2018.AD z dnia 9.07.2018,
- Wawelno – rozstrzygnięcie nadzorcze (nieważność uchwały) nr IN.I.743.72.2018.AD z dnia 18.10.2018,
- Ochodze – rozstrzygnięcie nadzorcze (nieważność uchwały) nr IN.I.743.70.2018.AD z dnia 18.10.2018,
- Domecko – wskazanie nadzorcze nr IN.I.743.71.2018 z dnia 18.10.2018,
- Polska Nowa Wieś – rozstrzygnięcie nadzorcze (nieważność uchwały) nr IN.I.743.79.2018
z dnia 22.11.2018.
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Wobec uchwały Nr XXXIV.247.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie
nieodpłatnego przekazania mienia gminy – ze skargi Wojewody Opolskiego - Wyrok WSA w Opolu z dnia
25 października 2018, Sygn. akt II SA/OP 378/18 (stwierdzenie nieważności uchwały).
Podjęte uchwały przez Radę Gminy, organ wykonawczy przekazał do realizacji na stanowiska pracy w
Urzędzie lub do jednostek organizacyjnych Gminy, zajmujących się merytorycznie sprawami. Rada Gminy
podjęła uchwały przygotowane przez: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, Skarbnika Gminy, Referat
Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, Sekretarza Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
Przewodniczącego Rady Gminy.
Na każdej sesji Rady Gminy Wójt, jako organ wykonawczy składa Radzie „Informację z realizacji uchwał,
podjętych zarządzeń, działalności w okresie międzysesyjnym i podpisanych umowach.
W roku 2018 Wójt podpisał 58 umów (art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych) oraz 6 umów
przetargowych.
Wójt jako organ wydał 116 zarządzeń, przypadających na kadencję wójta 2014 – 2018 oraz 14 zarządzeń
w kadencji 2018 – 2023.
Jako kierownik zakładu Wójt wydał 22 zarządzenia zwykłe.
Sołectwa
W skład Gminy Komprachcice wchodzi 7 sołectw:
1) Domecko;
2) Dziekaństwo;
3) Komprachcice;
4) Ochodze;
5) Osiny;
6) Polska Nowa Wieś;
7) Wawelno.
Powierzchnia poszczególnych sołectw kształtuje się następująco:
SOŁECTWO
Domecko
Dziekaństwo
Komprachcice
Ochodze
Osiny
Polska Nowa Wieś
Wawelno

Powierzchnia w ha
735,44
127,51
890,63
1151,40
124,87
1314,42
694,39

Partnerstwo międzynarodowe
Gmina Komprachcice ma podpisane dwie umowy partnerskie:
1) Gmina Hasbergen – Niemcy, od 1996 r;
2) Mĕsto Albrechtice – Czechy, od 2004 r.
Współpraca Gminy Komprachcice z niemiecką Gminą Hasbergen rozpoczęła się 1 kwietnia 1996 r.
poprzez podpisanie „Oświadczenia o partnerstwie pomiędzy Gminami Komprachcice i Hasbergen” i ma
na celu wypełnianie i realizowanie postanowień zawartych w „Układzie Partnerskim”. Obydwie Gminy
prowadzą aktywną współpracę w dziedzinie oświaty, kultury, rekreacji, sportu i turystyki, poprzez
prezentowanie dorobku kulturalnego, udział w organizowanych imprezach gminnych i sportowych.
W dniu 16 kwietnia 2004 r. w Ostrawie podpisano „Oświadczenie o partnerstwie pomiędzy Gminą
Komprachcice a Mĕsto Albrechtice”. Ma ono na celu wypełnianie i realizowanie zadań zawartych w
układzie partnerskim. Celem współpracy była wola pogłębienia wzajemnych kontaktów przez partnerską
współpracę oraz jej dalszy rozwój.
Realizacją zadań w zakresie współpracy partnerskiej z Gminami Hasbergen – Niemcy i Mĕsto Albrechtice
– Czechy zajmuje się Gminne Stowarzyszenie Partnerskie „PARTNER” w Komprachcicach, organizując
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cykliczne spotkania kulturalno-oświatowe, wymianę grup sportowych, zawody i ćwiczenia pożarnicze – w
zakresie współpracy z jednostkami ochotniczych straży pożarnych.
Przynależność Gminy do Związków Gmin, Euroregionów, Stowarzyszeń
1) Związek Gmin Śląska Opolskiego;
2) Związek Gmin „PROKADO”;
3) Stowarzyszenie „Aglomeracja Opolska”;
4) Euroregion „PRADZIAD”;
5) Stowarzyszenie „Partnerstwo Borów Niemodlińskich”
Ludność i dynamika zmian w latach 2014 - 2018
Gminę Komprachcice zamieszkuje ponad 8.605 mieszkańców. + zameldowania czasowe 207, co stanowi
razem liczbę 8.812 mieszkańców
Stan na dzień
31.12.2014 r.
31.12.2015 r.
31.12.2016 r.
31.12.2017 r.
31.12.2018 r.

Liczba ludności
10.668 + 337(cz.) = 11.005
10.669 + 324(cz.) = 10.993
10.689 + 350(cz.) = 11.039
8.612 + 199(cz.) = 8.811
8.605 +207(cz.) = 8. 812

Wpływ na liczbę ludności w Gminie Komprachcice, oprócz przyrostu naturalnego, ma saldo migracji. Fakt
osiedlania się na terenie Gminy Komprachcice nowych mieszkańców, przybywających z miasta Opola
i innych okolicznych regionów, świadczy o jej atrakcyjności i ma duże znaczenie dla perspektyw dalszego
rozwoju. Spadek ludności wynika z odłączenia od Gminy Komprachcice z dniem 01.01.2017 r. wsi
Chmielowice i Żerkowice.
Urodzenia w latach 2014-2018
Rok
2014
2015
2016
2017
2018
Ogółem

Chłopcy
34
54
36
40
30
194

Dziewczynki
52
29
42
46
51
220

Mężczyźni
39
56
54
54
36
239

Kobiety
49
73
46
32
58
258

Razem
86
83
78
86
81
414

Zgony w latach 2014 - 2018
Rok
2014
2015
2016
2017
2018
Ogółem

Razem
88
129
100
86
94
497
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Najczęstsze przyczyny zgonów u osób starszych to niewydolność oddechowo-krążeniowa, natomiast
u osób młodych nowotwory. Nie było zgonów niemowląt i małych dzieci.
Liczba mieszkańców z podziałem na sołectwa, według stanu na dzień 31.12.2018 r., na podstawie
prowadzonego przez Gminę Komprachcice rejestru mieszkańców, kształtuje się następująco:
Liczba mieszkańców z podziałem na sołectwa
SOŁECTWO
Domecko
Dziekaństwo
Komprachcice
Ochodze
Osiny
Polska Nowa Wieś
Wawelno
Ogółem

Liczba mieszkańców
1 228
258
2 807
1 181
532
1 721
1 085
8 812

W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zwiększyła się o 1 osobę, przez
co na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 8 812 osób, w tym 4 610 kobiet i 4 202 mężczyzn.
W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:
a) liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 539 osób, a liczba
mieszkańców – (14 lat i więcej) wynosiła 609 osób,
b) liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15 – 59 lat) wynosiła 2907 osób, a liczba mieszkańców w
wieku produkcyjnym (15 – 64) wynosiła 3000 osób,
c) liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 1164 osoby, a liczba mieszkańców w wieku
poprodukcyjnym wynosiła 593 osoby .
Pomoc społeczna
Na początku roku 2018 szacowano, że 92 osoby zagrożone były ubóstwem, zaś na koniec 2018 roku
szacowano tę grupę na 99 osób. Przyczyną wzrostu jest utrata pracy, długotrwała choroba. (źródło
informacji: GOPS).
W Gminie Komprachcice pomoc i wsparcie w roku 2018 uzyskały 403 osoby, co stanowiło 4,57%
wszystkich mieszkańców Gminy. W stosunku do 2017 roku, łączna liczba osób korzystających z pomocy
i wsparcia zmniejszyła się o 80 osób. Długotrwale z pomocy społecznej korzystały 194 osoby, co stanowi
wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 44 osoby. Najczęściej występującymi przyczynami trudnej
sytuacji życiowej osób i rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną,
wskazywanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej było kolejno: ubóstwo, bezrobocie,
niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba oraz bezradność w sprawach opiekuńczo –
wychowawczych.
W roku 2018 Gmina Komprachcice przeznaczyła 20 915,00 zł na wynagrodzenia za sprawowanie opieki
wypłacane opiekunom prawnym.
W roku 2018 z pomocy społecznej skorzystały 163 rodziny, w których zamieszkuje ogółem 368 osób.
Ze świadczeń pomocy społecznej w latach 2014 – 2018 wydano następujące liczby decyzji
administracyjnych:
2014 rok
259 decyzji

2015 rok
179 decyzji

2016 rok
181 decyzji

2017 rok
161 decyzji

2018 rok
147 decyzji

Raport o stanie gminy Komprachcice – za 2018 r.

10

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w podziale na wiek i płeć wg liczby wypłaconych
świadczeń:
Grupa wiekowa
0 - 17
wiek produkcyjny
wiek poprodukcyjny

Ogółem
2
112
16

Kobiety
2
55
11

Mężczyźni
57
5

Ochrona zdrowia
W Gminie Komprachcice funkcjonowały dwa prywatne podmioty służby zdrowia, realizujące zadania
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej raz dwa prywatne gabinety stomatologiczne. Działalność
wym. wyżej podmiotów prowadzona jest na gminnej bazie lokalowej w Komprachcicach.
W ramach podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia zapewniono wszystkim mieszkańcom Gminy
Komprachcice, poprzez:
1) „Przychodnia Komprachcice”, Komprachcice, ul. Bilińskiego 2;
2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICOM”, Komprachcice, ul. Bilińskiego 2;
3) Caritas Diecezji Opolskiej – usługi pielęgniarskie w środowisku domowym oraz gabinet rehabilitacyjny,
Komprachcice, ul. Bilińskiego 2.
Programy zdrowotne
1) Uchwałą Nr XXIX.200.2017 r. Rady Gminy Komprachcice przyjęto program polityki zdrowotnej pod
nazwą „Program profilaktyki wad postawy u dzieci w Gminie Komprachcice na lata 2018 -2019” Program
skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Komprachcice;
2) Uchwałą Nr XXIX.199.2017 r. Rady Gminy Komprachcice wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia
z Miastem Opole na korzystanie z ulg i zniżek w dostępie do infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej
i sportowej w ramach funkcjonowania w Mieście Opolu kart: „Opolska Rodzina” i „Opolski Senior” oraz
udziału Gminy Komprachcice w kosztach wydawania kart. Działania Gminy w tym zakresie umożliwiają
mieszkańcom poprawę kondycji fizycznej i psychicznej, rodzinne spędzanie wolnego czasu (symboliczne
opłaty wstępu). Z tej formy wsparcia skorzystało 912 dzieci oraz 223 seniorów;
3) Uchwałą Nr XXXI.223.2017 r. Rady Gminy Komprachcice przyjęto Gminny Program Wspierania Rodziny
na lata 2018 – 2020. Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, otaczając opieką 281 rodzin,
z tego 65 rodzin z dziećmi. W kilkunastu rodzinach występują problemy opiekuńczo-wychowawcze.
Opieka dotyczy także rodzin, których dzieci umieszczone zostały w pieczy zastępczej. GOPS pracuje w tym
zakresie również z rodzinami i osobami uzależnionymi od alkoholu lub środków odurzających,
z rodzinami w których stosowana jest przemoc fizyczna i psychiczna. Potrzebującym udzielana jest pomoc
specjalistyczna, medyczna i prawna;
4) Realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, Gmina
Komprachcice wydała mieszkańcom 97 kart. Ponadto w ramach wsparcia dla rodzin wydawane są
karty: „Opolska Rodzina” i „Opolski Senior” w ramach Programu realizowanego przez Urząd
Marszałkowski Województwa Opolskiego. W tym zakresie przyjęto 40 wniosków;
5) W Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi utworzono gabinet pielęgniarski, wychodząc
z potrzeby przywracania w placówkach oświatowych Gminy Komprachcice opieki medycznej
i wdrożenia skutecznej profilaktyki w okresie szkolnym;
6) Dzięki wspólnym staraniom władz samorządowych gminnych i wojewódzkich, na terenie Gminy
Komprachcice w miejscowości Polska Nowa Wieś, powstała Baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
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Z Bazą LPR ściśle współpracują Jednostki OSP należące do KSRG z terenu Gminy. Gmina ze swojej strony
zabezpieczyła na potrzeby utworzenia Bazy LPR infrastrukturę: drogową, kanalizacyjną
i wodociągową, którą wciąż zarządza i zapewnia ich niezawodność;
7) W ramach realizacji zadań własnych określonych w ustawie o samorządzie gminnym, Wójt
w zakresie tworzenia typowych form i programów pomocy społecznej na terenie Gminy Komprachcice
realizował za pośrednictwem Caritasu Diecezji Opolskiej zadania związane z opieką pacjentów,
zwłaszcza samotnych i w podeszłym wieku. Pielęgniarki dotarły z pomocą medyczną i pielęgniarską do
każdego pacjenta, który jej wymagał, zarówno w dni powszednie jak i niedziele i święta. Na miejscu
pielęgniarki poznały także sytuację socjalno-bytową tych osób.
Caritas Diecezji Opolskiej realizuje działalność usługową poprzez Gabinet Rehabilitacyjny dla osób
chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych.
Gmina Komprachcice dofinansowuje corocznie działalność Caritasu Diecezji Opolskiej w kwocie nie
mniejszej niż 100 000,00 zł.;
8) W celu podniesienia świadomości w zakresie żywienia oraz zapobiegania uczuciu głodu podjęto
współpracę z Opolskim Oddziałem Banku Żywności. Wydano mieszkańcom potrzebującym 14,5 tony
żywności, przeprowadzono warsztaty dietetyczne, kulinarne i ekonomiczne. Ponadto realizowano
Rządowy Program - „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. W zakresie tej pomocy 34 dzieci i 25 osób
dorosłych skorzystało z ciepłego posiłku, 61 rodzin otrzymało świadczenie pieniężne na zakup
produktów żywnościowych;
9) Gmina Komprachcice wzięła udział w badaniu współfinansowanym w ramach projektu
„Monitorujemy opolskie urzędy aby poprawić dostęp do nich osób niepełnosprawnych” – działanie 2.6
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja rozwój, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zadanie realizowało Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM. Wyniki badania mają posłużyć do
likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych w obiektach użyteczności publicznej.

Programy zdrowotne
W 2018 roku programy zdrowotne realizowały następujące podmioty: Publiczna Szkoła Podstawowa im.
Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi, Publiczne Przedszkole w Polskiej Nowej Wsi, Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Komprachcicach, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi zrealizowała:
„Szklanka mleka”, „Śniadanie daje moc”, „W zdrowym ciele zdrowy duch”, „Akcja Tornister”, „Badanie
postawy ciała, chodu i równowagi”, „Badanie przesiewowe słuchu”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bieg
po zdrowie”, „Dentobus”, „Diagnozowanie zachowań ryzykownych wśród uczniów”, „Działania w
zakresie cyberprzemocy”, „Fascynujący świat higieny jamy ustnej”, „Fluoryzacja – usługi pielęgniarskie”,
„Funkcjonowanie osób z autyzmem”, „Owoce i warzywa w szkole”, „Pierwsza pomoc przedmedyczna”,
„Subregion zdrowy, wysportowany i zdrowy, nadwaga i otyłość u dzieci, cukrzyca”, „Światowy dzień
zdrowia”, „Trzymaj formę”, „Usługi pielęgniarskie”, „Zdrowo jem, więcej wiem”;
2) Publiczne Przedszkole w Polskiej Nowej Wsi zrealizowało:
„Ekoturniej”, „Mamo, Tato! Wolę wodę”, „Organizowanie formy aktywnego spędzania czasu dla dzieci
i ich rodzin”, „Rodzinne pożegnanie lata bez nałogów i przemocy”, „Spartakiada Przedszkolaków”;
3) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach zrealizował:
„Bieg Niepodległości”, Rodzinne podbiegi”;
4) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowała program pt.” Terapie i porady
psychologiczne”
Realizacja wym. wyżej programów odbywała się w większości przy zaangażowaniu środków własnych
jednostek organizacyjnych, dofinansowaniu ze środków akcyzy alkoholowej, środków obcych
(dotacyjnych).
Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określona przez uchwałę Rady Gminy
wg stanu na 31 grudnia 2018 roku wyniosła: 111.
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a) poza miejscem sprzedaży wg zawartości alkoholu: do 4,5% oraz piwa – 22; od 4,5% do 18%
z wyjątkiem piwa – 22; powyżej 18% - 22;
b) w miejscu sprzedaży wg zawartości alkoholu: do 4,5% oraz piwa – 15; od 4,5% do 18% z wyjątkiem
piwa – 15; powyżej 18% - 15.
Maksymalna liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Gminie na dzień 31 grudnia 2018 roku:
a) liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży (sklepy) – 11;
b) liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
(lokale gastronomiczne) – 6;
c) liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) – 11;
d) liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% przeznaczonych
do spożycia w miejscu sprzedaży gastronomicznej – 5;
e) jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2018 roku - ogółem wydano
12 zezwoleń.
Fundusz korkowy - środki uzyskane przez Gminę z zezwoleń na sprzedaż alkoholu
Planowany fundusz na rok 2018 wynosił 105 000,00 zł, wydatkowano 55 845,36 zł.
Z funduszu korkowego sfinansowane zostały wydatki m.in. na:
1) usługi związane z terapią psychologiczną (psycholog: 1 x tydzień w siedzibie GOPS oraz wykłady
w placówkach oświatowych), na kwotę 16.110,00 zł;
2) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla osób przebywających na urlopie wychowawczym,
zatrudnionych w placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie świetlicy, na kwotę 2 371,32 zł;
3) wynagrodzenie za pracę w GKRPA, na kwotę 1 890,00 zł;
4) zakup materiałów i wyposażenia, na kwotę 6 148,88 zł;
5) zakup napojów i słodyczy, na kwotę 2 400,00 zł;
6) zakup usług pozostałych, na kwotę 26 906,00 zł., obejmujący wydatki takie jak: usługi transportowe,
reklamy prasowe, publikację tekstu w gazecie „Goniec Opolski”, wynajem urządzeń dmuchanych,
programy rozrywkowe – gry i zabawy, nagłośnienie i oświetlenie, pobyt w ramach warsztatów
profilaktycznych, warsztaty profilaktyczne dla uczniów, prowadzenie zabaw z „Mikołajem”, pokazy
kawaleryjskie, usługa hotelowa, usługi cateringowe.
Gospodarstwa rolne
Ze względu na strukturę użytkowania gruntów, przyszłość Gminy Komprachcice będzie w dalszym ciągu
wiązała się z rozwojem rolnictwa. Z drugiej strony coraz większe znaczenie będzie miał rozwój funkcji
usługowych, produkcyjnych i rekreacyjnych (turystycznych). W Gminie Komprachcice jest 627
gospodarstw rolnych, w tym:

Lp.
1
2
3
4
5
6
X

Powierzchnia
gospodarstw
1 – 2 ha
2,01 – 5 ha
5,01 – 7 ha
7,01 – 10 ha
10,01 – 15 ha
powyżej 15 ha
Razem:

Ilość gospodarstw
336
179
35
31
23
23
627

Powierzchnia
użytków w ha
471,6077
538,8960
212,5257
254,1961
286,7546
917,3772
2 681,3573
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Wykaz zaległości, nadpłat, planowanych odsetek na dzień 31.12.2018 r.

Lp. Treść
1
2
3
4
5

6
X

Zaległość

Nadpłata

Odsetki

Pod. od nieruchomości - osoby prawne
157 931,87 32,00
85 251,00
Podatek rolny – osoby prawne
1,00
0,00
0,00
Podatek leśny – osoby prawne
0,00
0,00
0,00
Podatek od środków transportu – osoby prawne
654,00
0,00
15,00
Łączne zobowiązanie
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne
Podatek rolny – osoby fizyczne
325 644,52 9 276,48
63 154,00
Podatek leśny – osoby fizyczne
Podatek od środków transportu – osoby fizyczne 28 552,48
459,60
5 800,00
Ogółem
512 783,87 9 768,08
154 220,00

W zestawieniu uwzględniono sołectwa: Chmielowice i Żerkowice (wykaz opracowany w oparciu o
wydruki z systemu ADAS)
Podmioty gospodarcze
Zgodnie z bazą REGON GUS, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. ilość zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych, które mają główne miejsce prowadzenia działalności w Gminie Komprachcice
obejmowała 1274 pozycji, z czego na poszczególne miejscowości przypada:
1) Domecko 139 podmiotów oraz 15 podmiotów prowadzących działalność w miejscowości Domecko
(przysiółek Pucnik);
2) Dziekaństwo: 32 podmioty;
3) Komprachcice: 413 podmiotów;
4) Ochodze: 173 podmiotów;
5) Osiny: 86 podmiotów;
6) Polska Nowa Wieś: 279 podmiotów;
7) Wawelno: 137 podmiotów.
Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie Gminy to przede wszystkim małe i średnie zakłady
rodzinne.
Do wiodących branż w Gminie zaliczyć należy: usługi ogólnobudowlane, obróbka drewna, handel
i naprawy pojazdów samochodowych, gastronomia.
W 2018 r. wyrejestrowano 48 przedsiębiorców, w tym 31 osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą oraz 17 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność
gospodarczą.
Finanse Gminy
Dochody budżetowe zaplanowane w budżecie Gminy Komprachcice na 2018 r. (po wprowadzonych
zmianach) w wysokości 33 468 911,89 zł zostały wykonane w wysokości 33 795 327,30 zł, tj. 101%, w tym
dochody majątkowe ujęte po stronie planu w łącznej wysokości 3 748 231,05 zł wykonano w wysokości
3 723 385,07 zł, tj. w 99,3%.
Plan wydatków budżetowych (po zmianach) w wysokości 37 695 275,38 zł został wykonany w wysokości
34 911 360,83 zł tj. w 92,%, w tym wydatki majątkowe ujęte po stronie planu w łącznej wysokości
6 206 785,53 zł wykonano w wysokości 5 350 410,39 zł, tj. w 86 %
Na koniec roku 2018 wykonane dochody bieżące wyniosły 30 071 942,23 zł, natomiast wykonane wydatki
bieżące stanowiły kwotę 29 560 950,44 zł.
Realizacja budżetu Gminy za 2018 rok zamknęła się deficytem budżetowym w wysokości 1 116 033,53 zł.
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Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 3 835,15 zł, natomiast wydatki w przeliczeniu na
1 mieszkańca wynosiły 3 961,80 zł.
W Gminie zrealizowano następujące projekty ze środków zewnętrznych:
1) Budowa ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 429 na odcinku Ochodze –
Komprachcice, kwota zewnętrznego finansowania w roku 2018 to 3 271 948,73 zł wkład własny to
862 223,36 zł (jest to zadanie dwuletnie które zostanie zakończone w 2019 r.);
2) Rewitalizacja zabytkowego parku w Domecku wraz z infrastrukturą towarzyszącą, kwota zewnętrznego
finansowania w roku 2018 to 266 520,63 zł wkład własny to 180 412,37 zł;
3) Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w
gminach Opole, Komprachcice i Turawa , kwota zewnętrznego finansowania w roku 2018 to 96 474,64 zł
wkład własny to 17 023,94 zł (jest to zadanie dwuletnie które zostanie zakończone w 2019 r.);
4) W unihokej gramy, gramy w całej Europie, kwota zewnętrznego finansowania w roku 2018 to
47 893,53 zł wkład własny to 9 142,37 zł (jest to zadanie dwuletnie które zostanie zakończone w 2019 r.);
5) Odlotowa Gmina - Partnerstwo bez granic, kwota zewnętrznego finansowania w roku 2018 to
79 169,01 zł wkład własny to 13 970,99 zł.
Na promocję Gminy Komprachcice w 2018 roku wydano 5 490,54 zł, które przeznaczono na zakupy w
kwocie 1.498,14 zł oraz na usługi w kwocie 3 992,40 zł. Wydatki zostały poniesione na rzecz dostawców
wyłonionych w trybie zapytania o cenę.
Ogłoszenia w prasie oraz w innych środkach masowego przekazu dotyczyły głównie ogłoszeń związanych
z gospodarką gruntami (sprzedaż) – reklama prasowa w kwocie 4 919,51 zł, planami zagospodarowania
przestrzennego - 5 669,32 zł oraz promocji związanej z organizacją imprezy na terenie Aeroklubu
Opolskiego i Biegu Niepodległości – reklama w prasie w kwocie 1 567,02 zł, reklama w radio 1 845,00 zł,
zakup koszulek w kwocie 8 608,77 zł, zakup medali w kwocie 4 493,00 zł, zakup długopisów w kwocie
518,77 zł.
Gmina Komprachcice w 2018 r. wydawała gazetę gminną „Wieści Gminy Komprachcice” – umowa o
dzieło Nr 39.2017 z dnia 6 grudnia 2017 r., której wartość wyniosła: 47 880 zł. Gazeta wydawana jest w
nakładzie 1 000 egzemplarzy/miesiąc – nieodpłatnie dla mieszkańców Gminy.
Dochody i wydatki w latach 2014-2018
Wykonanie
dochodów
i wydatków
gminy
Komprachcice

2014 r.

2018 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

Wykonanie planu
dochodów
wg 25 820 659,09
stanu na 31.XII.

29 176 265,52

31 551 071,79

28 131 962,16

33 795 327,30

Wykonanie planu
wydatków
wg 24 672 704,16
stanu na 31.XII.

27 408 952,23

30 943 269,73

27 540 444,82

34 911 360,83

Nadwyżka/
Deficyt

1 767 313,09

607 802,06

591 517,31

1 116 033,53

1 147 954,93

Realizacja budżetu Gminy za 2018 rok zamknęła się deficytem budżetowym w wysokości 1 116 033,53 zł.
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Poziom zadłużenia
Poziom
zadłużenia
2014 r.
wg stanu na
dzień 31.XII.
3 300 000,00

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.
wg stanu na
dzień
31.12.2018 r.

1 500,000,00

1 800 000,00

1 052 512,92

2 345 000,00

Zobowiązania finansowe Gminy Komprachcice na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły ogółem:
2 345 000,00 zł i przedstawiały się następująco:
1) Kredyt – Bank Spółdzielczy Łubniany – 525 000,00 zł – ciąg pieszo-rowerowy;
2) Kredyt – Bank Spółdzielczy Łubniany – 1 820 000,00 zł – ciąg pieszo-rowerowy.
Zaległości podatkowe podatników – stan na 31.12. 2018 r.
Zaległości podatkowe posiadają następujący podatnicy:
1) osoby fizyczne: 354 197,00 zł
2) osoby prawne: 158 586,87 zł
z tego kwoty zabezpieczone w ramach hipotek wynoszą: 334 728,20 zł. W powyższych wartościach
uwzględniono sołectwa: Chmielowice i Żerkowice.
Stan realizacji inwestycji
Zadania inwestycyjne - 2018 r.
Zadanie

Plan

Wykonanie

Wykonanie
%
47,45%

Wykupy sieci wodociągowej
50 000,00
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojew.429
4 264 514,81
na odcinku Ochodze - Komprachcice
Zakup mieszkań AMW
60 000,00
Zakup działki pod remizą OSP Ochodze
160,00

23 722,80

0,00
160,00

0,00%
100,00%

Zakup systemu elektronicznej rejestracji sesji i głosowania

35 000,00

34 231,51

97,80%

Zakup masztu hydraulicznego – OSP PNW

12 000,00

11 475,90

95,63%

FS Komprachcice – Zlecenie wykonania dokumentacji
13 000,00
koncepcji nowej remizy strażnicy dla OSP Komprachcice

13 000,00

100,00%

Częściowa zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń PSP w
Komprachcicach na pomieszczenia oddziałów PP w 155 000,00
Komprachcicach

154 561,75

99,72%

18 000,00

15 200,40

84,45%

17 281,50

17 281,50

100,00%

50 000,00

28 595,81

57,19%

446 933,00

87,41%

17 254,40

100,00%

Modernizacja parteru PSP w Wawelnie
Domecko-Termomodernizacja , remont
budynku PSP w Domecku

i

docieplenie

Wykup kanalizacji sanitarnej od indywidualnych inwestorów

Rewitalizacja zabytkowego parku w Domecku wraz z
511 312,00
infrastrukturą towarzyszącą
FS PNW - projekt i budowa wiaty
17 255,00

4 134 172,09 96,94%
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Wspólna akcja segregacja –działania informacyjnoedukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach 74 624,10
Opole ,Komprachcice, Turawa

74 624,10

100,00%

Przebudowa i wyposażenie Samorządowego Ośrodka Kultury
375 300,00
w Komprachcicach

296 697,70

79,06%

Wykonanie nawodnienia na terenie kompleksu sportowego
20 000,00
19 980,00
99,90%
przy ul. Rolniczej w PNW
SUMA:
6 169 285,53 5 287 890,96 85,71%

Poziom wydatków inwestycyjnych i ich udział w wydatkach budżetu Gminy
Poziom wydatków inwestycyjnych i ich udział w całkowitych wydatkach budżetowych Gminy
Komprachcice były następujące:

Rok

Wydatki ogółem

Wydatki inwestycyjne

Udział
inwestycji
w wydatkach
budżetowych

2014

24 672 704,16

2 356 538,02

9,55%

2015

27 408 952,23

4 436 733,63

16,19%

2016

30 943 269,73

2 915 828,84

9,42%

2017

27 540 444,82

1 298 901,71

4,72%

2018

34 911 360,83

5 287 890,96

15,15%

Zadania remontowe dróg w 2018 roku.
W 2018 roku wykonano następujące zadania remontowe na drogach:
1) remont ul. Sportowej, ul. Ogrodowa, ul. Piaskowa, ul. Kwiatowa, ul. Krzyżowa w miejscowości
Komprachcice;
2) remont ul. Wodnej w miejscowości Dziekaństwo;
3) remont ul. Zielona w miejscowości Domecko;
4) remont ul. Opolska, ul. Osiedle w miejscowości Ochodze;
5) remont ul. Lipowa (boczna obok stacji benzynowej oraz ulica Lipowa przy tartaku), ul. Szczerkowa
i ul. Sienna w miejscowości Polska Nowa Wieś;
6) remont ul. Ogrodowej w miejscowości Wawelno.
Fundusz sołecki
W 2018 r. odbyło się 7 zebrań wiejskich dotyczących uchwalenia funduszu sołeckiego oraz 9 zebrań
wiejskich w sprawie zmian zadań w ramach funduszu sołeckiego. Sołectwo Ochodze dokonało zmian – 3
razy, sołectwo Polska Nowa Wieś dokonało zmian – 2 razy, sołectwo Komprachcice dokonało zmian – 1
raz, sołectwo Domecko dokonało zmian – 1 raz, sołectwo Dziekaństwo dokonało zmian – 1 raz, sołectwo
Wawelno dokonało zmian – 1 raz. Frekwencja na tych zebraniach była bardzo niska i kształtowała się na
poziomie kilku procent.
W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w Gminie Komprachcice, zrealizowano wydatki na
łączną kwotę 169 412,10 zł na następujące przedsięwzięcia:
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Sołectwo Domecko
− Zakup ubrań i akcesoriów dla MDP przy OSP Domecko - kwota wydatków: 2 915,30 zł
− Zakup materiałów i wykonanie ogrzewania w OSP Domecko - kwota wydatków: 12 000,00 zł
− Zakup paliwa i części do kosiarek - kwota wydatków: 1 994,35 zł
− Odnowienie skwerów wiejskich i utrzymanie zieleni - kwota wydatków: 3 999,65 zł
− Zakup i wymiana okien w budynku Domu Spotkań - kwota wydatków: 7 000,00 zł
− Sołectwo Dziekaństwo
− Konserwacja kapliczki i pielęgnacja zieleni - kwota wydatków: 1 000,00 zł
− Organizacja imprezy dożynkowej w 2018 - kwota wydatków: 2 500,00 zł
− Wymiana mebli w kuchni w Domu Spotkań - kwota wydatków: 9 249,98 zł
Sołectwo Komprachcice
− Zlecenie wykonania dokumentacji koncepcji nowej remizy strażackiej dla OSP Komprachcice - kwota
wydatków: 13 000,00 zł
− Zakup 3 sztuk koszy na odpady - kwota wydatków: 1 200,00 zł
− Zakup i montaż żagla przeciwsłonecznego na plac zabaw dla dzieci przy ul. Szkolnej - kwota
wydatków: 4 515,29 zł
− Zakup materiałów do dekoracji korony dożynkowej - kwota wydatków: 500,00 zł
− Zakup przyczepki oraz dokonanie wymaganego przeglądu, ubezpieczenia i rejestracji - kwota
wydatków: 3 771,50 zł
− Zakup szkieletu i plandeki do przyczepy - kwota wydatków: 3 700,00 zł
− Wykonanie zamknięcia dwóch tablic sołeckich - kwota wydatków: 1 200,00 zł
Sołectwo Ochodze
− Utwardzenie i zagospodarowanie placu przy cmentarzu - kwota wydatków: 18 149,68 zł
− Zakup materiałów na docieplenie budynku OSP - kwota wydatków: 4 415,29 zł
− Zakup stołów składanych - kwota wydatków: 2 000,00 zł
− Zakup opału - kwota wydatków: 1 500,00 zł
Sołectwo Osiny
− Zakup kwiatów, krzewów, roślin ozdobnych - kwota wydatków: 1 999,60 zł
− Zakup paliwa do kosiarki - kwota wydatków: 199,84 zł
− Zakup sprzętu siłowni zewnętrznej - kwota wydatków: 4 920,00 zł
− Upiększenie wsi (zakup materiałów na witacze, krawężników, kamieni, gazonów włókniny, ziemi,
zakup elementów do wykonania remontów) - kwota wydatków: 7 701,50 zł
− Oprawa muzyczna festynu - kwota wydatków: 6 000,00 zł
Sołectwo Polska Nowa Wieś
− Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki - kwota wydatków: 249,99 zł
− Przegląd i naprawa kosiarek - kwota wydatków: 250,00 zł
− Zakup doposażenia placu - kwota wydatków: 950,00 zł
− Dofinansowanie imprezy dla dzieci - kwota wydatków: 1 513,11 zł
− Budowa altany (wiaty) - kwota wydatków: 17 254,40 zł
Sołectwo Wawelno
− Zakup sprzętu ppoż. dla OSP - kwota wydatków: 1 500,00 zł
− Zakup akcesoriów i paliwa do kosiarek - kwota wydatków: 2 054,06 zł
− Zakup kwiatów i krzewów - kwota wydatków: 300,00 zł
− Organizacja imprezy integracyjnej 70 lecie LZS, 90 lecie OSP, Dożynki Gminne - kwota wydatków:
8 499,96 zł
− Zakup napędu do dzwona i materiałów do podłączenia energii, sterowania w dzwonnicy - kwota
wydatków: 4 028,43 zł
− Opłata przyłączeniowa energii do dzwonnicy - kwota wydatków: 378,84 zł
− Wynajem i czyszczenie TOI -TOI na stawie Gliniok - kwota wydatków: 799,20 zł

Raport o stanie gminy Komprachcice – za 2018 r.
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Zakup materiałów na odnowienie i modernizację pomieszczeń, obiektu i elewacji budynku - kwota
wydatków: 8 307,65 zł
Zakup materiału na wykonanie furtek na boisku i stojaków na rowery - kwota wydatków: 1 099,44 zł
Opłata za Internet na obiekcie sali wiejskiej - kwota wydatków: 944,04 zł

Z kolei nie zrealizowano wydatków w ramach funduszu sołeckiego następujących przedsięwzięć,
zgłoszonych we wnioskach przez sołectwa:
− Otwarte strefy aktywności ruchowej z powodu realizacji zadania bezpośrednio z budżetu Gminy
Komprachcice.

Wykonanie funduszu sołeckiego w 2018 roku
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Domecko: Zakup ubrań i akcesoriów dla MDP
przy OSP Domecko
Domecko: Zakup materiałów i wykonanie
ogrzewania w OSP Domecko
Domecko: Zakup paliwa i części do kosiarek
Domecko: Odnowienie skwerów wiejskich i
utrzymanie zieleni
Domecko: Zakup i wymiana okien w budynku
Domu Spotkań
Dziekaństwo:
Konserwacja
kapliczki
i
pielęgnacja zieleni
Dziekaństwo:
Organizacja
imprezy
dożynkowej w 2018
Dziekaństwo: Wymiana mebli w kuchni w
Domu Spotkań
Komprachcice:
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wykonania
dokumentacji koncepcji nowej remizy
strażackiej dla OSP Komprachcice
Komprachcice: Zakup 3 sztuk koszy na odpady
Komprachcice: Zakup i montaż żagla
przeciwsłonecznego na plac zabaw dla dzieci
przy ul. Szkolnej
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Plan w zł

Wykonanie
%
w zł

2 915,30

2 915,30

100,00%

12 000,00

12 000,00

100,00%

2 000,00

1 994,35

99,72%

4 000,00

3 999,65

99,99%

7 000,00

7 000,00

100,00%

1 000,00

1 000,00
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2 500,00

100,00%
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13 000,00
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100,00%
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100,00%

1 200,00
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100,00%

121,50
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100,00%
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Ochodze: Utwardzenie i zagospodarowanie
placu przy cmentarzu
Ochodze: Zakup materiałów na docieplenie
budynku OSP
Ochodze: Zakup stołów składanych
Ochodze: Zakup opału
Ochodze: Otwarte strefy aktywności ruchowej
Osiny: Zakup kwiatów, krzewów, roślin
ozdobnych
Osiny: Zakup paliwa do kosiarki
Osiny: Zakup sprzętu siłowni zewnętrznej
Osiny: Upiększenie wsi (zakup materiałów na
witacze, krawężników, kamieni, gazonów
włókniny, ziemi, zakup elementów do
wykonania remontów)
Osiny: Oprawa muzyczna festynu
Polska Nowa Wieś: Zakup okien do budynku
straży
Polska Nowa Wieś: Zakup paliwa i akcesoriów
do kosiarki
Polska Nowa Wieś: Przegląd i naprawa
kosiarek
Polska Nowa Wieś: Zakup doposażenia placu
Polska Nowa Wieś: Dofinansowanie imprezy
dla dzieci
Polska Nowa Wieś: Dofinansowanie imprezy
dla dzieci
Polska Nowa Wieś: Budowa altany (wiaty)
Polska Nowa Wieś: Otwarte strefy aktywności
ruchowej
Wawelno: Zakup sprzętu ppoż. dla OSP
Wawelno: Zakup akcesoriów i paliwa do
kosiarek
Wawelno: Zakup kwiatów i krzewów
Wawelno: Organizacja imprezy integracyjnej
70-lecie LZS, 90-lecie OSP, Dożynki Gminne
Wawelno: Zakup napędu do dzwona i
materiałów
do
podłączenia
energii,
sterowania w dzwonnicy
Wawelno: Opłata przyłączeniowa energii do
dzwonnicy
Wawelno: Organizacja imprezy integracyjnej
70-lecie LZS, 90-lecie OSP, Dożynki Gminne
Wawelno: Wynajem i czyszczenie TOI-TOI na
stawie Gliniok
Wawelno: Organizacja imprezy integracyjnej
70-lecie LZS, 90-lecie OSP, Dożynki Gminne
Wawelno: Zakup materiałów na odnowienie i
modernizację pomieszczeń, obiektu i elewacji
budynku
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99,95%

300,00

300,00

100,00%

1 753,00

1 753,00

100,00%

4 028,43

4 028,43

100,00%

378,84

378,84

100,00%

2 100,00

2 099,96

100,00%

800,00

799,20

99,90%

4 647,00

4 647,00

100,00%

8 307,73

8 307,65

100,00%

Raport o stanie gminy Komprachcice – za 2018 r.

921

92109

921

92109

Wawelno: Zakup materiału na wykonanie
1 100,00
furtek na boisku i stojaków na rowery
Wawelno: Opłata za Internet na obiekcie sali
4360
945,00
wiejskiej
4210
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1 099,44

99,95%

944,04

99,90%

Prace melioracyjne
Wykonano prace związane z odbudową zniszczonych rowów, odmulanie dna rowów, wykoszenia traw
i trzcin, wycinka krzewów na odcinku 1006 m, dostarczono i zamontowano studnię rewizyjną w kwocie
16 615,58 zł, naprawiono przepust oraz murek oporowy w Polskiej Nowej Wsi – z bieżącej dotacji
przeznaczonej dla ZGKIM.
Remonty w klubach, świetlicach wiejskich i na placach zabaw
1) częściowa zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana
Twardowskiego w Komprachcicach na rzecz oddziałów przedszkolnych Publicznego Przedszkola
w Komprachcicach;
2) kontynuacja modernizacji parteru Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie;
3) termomodernizacja, remont i docieplenie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku;
4) rewitalizacja zabytkowego parku w Domecku wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
5) projekt i budowa wiaty w Polskiej Nowej Wsi;
6) przebudowa i wyposażenie Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach;
7) budowa otwartych stref aktywności ruchowej w Polskiej Nowej Wsi.
Infrastruktura techniczna i zagospodarowanie przestrzenne
Na początku 2018 roku miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 24,1%
powierzchni Gminy, na koniec roku wartość procentowa jest taka sama i wynosi – 24,1%. Z kolei 0%
powierzchni Gminy na początek roku 2018 oraz 0% powierzchni Gminy na koniec roku zostało wskazane
w studium do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W 2018 r. wydano 6 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
1) Dwie z nich dotyczyły budowy sieci gazowej w Polskiej Nowej Wsi przy ul. Lipowej i ulicy Siedliskowej;
2) Dla indywidualnych potrzeb inwestorów - rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w
Komprachcicach dla działek zlokalizowanych w rejonie ulicy Rolniczej;
3) Dla Nadleśnictwa Opole na budowę bezciśnieniowego pionowego zbiornika magazynowego do
tankowania samolotów gaśniczych wraz z infrastrukturą w Polskiej Nowej Wsi w rejonie lotniska;
4) Dla TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Opolu - Budowa linii energetycznej kablowej 15kV pomiędzy
stacjami transformatorowymi Ochodze I - Ochodze Wojsko w miejscowości Ochodze;
5) Dla Związku Gmin „PROKADO” - Rozbudowa sieci wodociągowej w ramach wodociągu grupowego
„Prószków” – etap I (sieć wodociągowa Dziekaństwo – Mechnice).
Rada Gminy Komprachcice podjęła następujące uchwały dotyczące uchwalenia planów
zagospodarowania przestrzennego:
1) uchwała nr XXXVI.254.2018 z dnia 30 maja 2018 r. dla miejscowości Ochodze (rozstrzygnięcie
nadzorcze Wojewody Opolskiego);
2) uchwała nr XXXVI.255.2018 z dnia 30 maja 2018 r. dla miejscowości Wawelno (rozstrzygniecie
nadzorcze Wojewody Opolskiego);
3) uchwała nr XXXIX.278.2018 z dnia 10 września 2018 r. dla miejscowości Wawelno (rozstrzygnięcie
nadzorcze Wojewody Opolskiego);
4) uchwała nr XXXIX. 279.2018 z dnia 10 września 2018 r. dla miejscowości Ochodze (rozstrzygnięcie
nadzorcze Wojewody Opolskiego);
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5) uchwała nr XXXIX.280.2018 z dnia 10 września 2018 r. dla miejscowości Domecko
(wskazanie nadzorcze Wojewody Opolskiego);
6) uchwała nr XL.285.2018 z dnia 17 października 2018 r. dla miejscowości Polska Nowa Wieś
(rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego).
W 2018 roku wydano 18 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 17 decyzji dotyczących zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 1 decyzję dotyczącą budowy wagi samochodowej.
Gospodarowanie odpadami i ochrona środowiska
W 2018 roku odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie z terenu Gminy Komprachcice
realizowany był przez firmę REMONDIS Opole Sp. z o.o. na podstawie 3-letniej umowy zawartej z Gminą.
Zasady odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości reguluje pakiet uchwał. Dotyczą one
przede wszystkim:
1) metody na podstawie której naliczana jest opłata śmieciowa;
2) stawek tych opłat;
3) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zamian za uiszczoną opłatę;
4) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat;
5) wzoru deklaracji ( dla ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
Na terenie Gminy Komprachcice systemem gospodarowania odpadami zajmuje się Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach. Przy ZGKiM działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK), który wyposażony jest w system monitoringu i czynny we wszystkie dni tygodnia
oraz dodatkowo w dwie soboty w miesiącu.
Stawka za odbieranie i zagospodarowanie odpadów od 2013 roku do końca 2018 roku wynosiła 13,60
zł/osobę.
1) Gmina Komprachcice uczestniczyła w projekcie finansowanym z Programu dotacyjnego EKOEDUKACJA, to społeczna akcja pn. „Ścieżka dydaktyczna – poznajemy życie pszczół i innych owadów
pożytecznych”. W ramach projektu wykonano ścieżkę edukacyjną na terenie Publicznej Szkoły
Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi. Nasadzono ponad 100 roślin miododajnych, ustawiono 3 tablice
edukacyjne, stół z funkcją edukacyjną. Zakończono uroczystym otwarciem ogrodu. Projekt zrealizowano
za kwotę 10 000,00 zł;
2) Gmina Komprachcice każdego roku uczestniczy w akcji „Sprzątanie Świata” i w tym zakresie, ściśle
współpracuje z dziećmi i młodzieżą gminnych placówek oświatowych. Zebrane przez dzieci i młodzież
śmieci, firma Remondis odbiera nieodpłatnie, po uprzednim zgłoszeniu terminu odbioru

przez

inspektora ds. ochrony środowiska z Urzędu Gminy. Gmina placówkom oświatowym dostarcza worki
i rękawice. Na zakończenie akcji „Sprzątanie Świata” dzieci zawsze otrzymują słodycze.
3) W odpowiedzi na ogłoszony w 2018 roku

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Opolu konkursowy nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z usuwaniem
wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego, Gmina Komprachcice przystąpiła do
wym. wyżej konkursu.
Wystąpiła o dofinansowanie zadania w imieniu wszystkich zainteresowanych mieszkańców, którzy
posiadali na swoich posesjach wyroby zawierające azbest. W przedsięwzięciu tym, mogli brać udział
również właściciele nieruchomości, którzy posiadali wyroby azbestowe już zdemontowane. Na koszty
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kwalifikowane, pokryte z budżetu Gminy Komprachcice oraz środki WFOŚiGW w Opolu złożyły się,
działania obejmujące:
- demontaż pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest,
- transport odpadów do miejsca unieszkodliwienia,
- unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadów niebezpiecznych na uprawnionym składowisku lub
utylizacja azbestu przez uprawniony zakład.
Mieszkańcy złożyli 17 wniosków i wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie, usunięto 16,91 Mg azbestu
na łączną kwotę 9 705,15 zł, na którą przypada:
- dotacja z WFOŚiGW w Opolu do 85 % kosztów realizacji zadania tj. kwota: 8 249,38 zł,
- udział środków Gminy, kwota: 1 455,77 zł.
Zadanie zrealizowano zgodnie z umową dotacji nr 41/2018/G-26/OZ-ZOA/D z dnia 22 sierpnia 2018 r.
4) Uchwałą Nr XXXIV.244.2018 Rada Gminy Komprachcice w dniu 28 marca 2018 roku przyjęła do
realizacji Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy. Zaplanowano w budżecie Gminy środki finansowe, przeznaczone na realizację zadań
wynikających

z

Programu.

W

realizacji

Programu

Gmina

ponosiła

koszty

związane

z:

1) odławianiem bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt;
2) sterylizacją i kastracją kotów wolno żyjących;
3) sterylizacją i kastracją psów przekazanych do adopcji;
4) zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt;
5) zbiórką, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zwierzęcych odebranych z terenu Gminy;
6) opieką nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.
Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 32 300,00 zł, wydatkowano kwotę: 28 152,56 zł.
Sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna
Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2018 r. wynosiła 73,2 km, a na koniec 2018 r. 73,4 km.
W przypadku sieci kanalizacyjnej dane przedstawiają się następująco: 27 km na początku oraz 27 km na
koniec roku. Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 97 - 98% mieszkań. W przypadku sieci
kanalizacyjnej, dane przedstawiają się podobnie, tj. około 95 - 96%.
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie administracji Gminy Komprachcice bądź ZGKiM
na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 27 km i na dzień 31 grudnia 2018 r. 27 km. Na dzień 1 stycznia 2018
roku istniało 695 przyłączy do sieci kanalizacyjnej, a na dzień 31 grudnia 2018 r. 711 przyłączy.
Oprócz sołectwa Ochodze, wszystkie pozostałe sołectwa Gminy Komprachcice posiadają sieć gazową,
nadal rozbudowywaną wewnątrz sołectw.
Oświata i wychowanie
Szkoły
W 2018 r. Gmina Komprachcice była organem prowadzącym dla czterech szkół podstawowych, tj.:
1) Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku;
2) Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach;
3) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi;
4) Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie.
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Ponadto na terenie Gminy Komprachcice prowadzona jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi
Ochodze Publiczna Stowarzyszeniowa Szkoła Podstawowa w Ochodzach.
Z nauczania indywidualnego korzystało 9 uczniów, w tym: w okresie od stycznia do sierpnia 2018 r.
7 uczniów, a od września do grudnia 2018 r. 2 uczniów. Na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia
specjalnego, kształceniem specjalnym w okresie od stycznia do sierpnia objęto 15 uczniów, w okresie od
września do grudnia 16 uczniów.
Wydatki na poszczególne szkoły z budżetu Gminy kształtowały się następująco:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku - 1 236 961,16 zł;
2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach:
a) klasy I-VIII - 2 535 850,94 zł,
b) klasy II-III gimnazjalne - 1 662 720,70 zł;
3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi - 1 195 115,03 zł;
4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie - 1 113 497,93 zł.
W 2018 r. Gmina Komprachcice otrzymała subwencję oświatową w wysokości 7 405 521 zł (bez zadań
pozaszkolnych).
We wrześniu 2018 r. naukę w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę rozpoczęło 442
uczniów w 34 oddziałach:
Klasa
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Liczba uczniów
43
55
26
84
83
47
41
63

Liczba oddziałów
4
5
2
6
5
4
3
5

W 4 oddziałach gimnazjalnych funkcjonujących w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana
Twardowskiego w Komprachcicach uczyło się 59 uczniów.
W szkołach odbywała się nauka języka obcego - języka angielskiego, którego od klasy I uczą się
obowiązkowo wszyscy uczniowie, dodatkowo od klasy I jest możliwość nauki języka niemieckiego jako
języka mniejszości narodowych i etnicznych. Od września 2018 r. liczba uczących się języka niemieckiego
jako języka mniejszości w szkołach podstawowych wynosiła 387 uczniów a w klasach gimnazjalnych 36
uczniów.
W Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku zatrudniono 20 nauczycieli, w przeliczeniu na pełne etaty
dało to 15,95 etatów, w tym 2 nauczycieli stażystów (1,77 etatu), 4 nauczycieli kontraktowych (3,28
etatu), 4 nauczycieli mianowanych (2,45 etatu) i 10 nauczycieli dyplomowanych (8,45 etatu).
W Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach zatrudniono 44
nauczycieli, w przeliczeniu na pełne etaty dało to 41,94 etatów, w tym 1 nauczyciel bez stopnia awansu
zawodowego (1 etat), 1 nauczyciel stażysta (1 etat), 6 nauczycieli kontraktowych (5 etatów ), 11
nauczycieli mianowanych (9,94 etatów) i 25 nauczycieli dyplomowanych (25 etatów).
W Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi zatrudniono 18 nauczycieli,
w przeliczeniu na pełne etaty dało to 14,33 etatów, w tym 5 nauczycieli kontraktowych (3,56 etatów ), 3
nauczycieli mianowanych (2,11 etatów) i 11 nauczycieli dyplomowanych (8,66 etatów).
W Publicznej Szkole Podstawowej w Wawelnie zatrudniono 22 nauczycieli, w przeliczeniu na pełne etaty
dało to 16,58 etatów, w tym 1 nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego (0,32 etatu), 2 nauczycieli
stażystów (1,27 etatu), 5 nauczycieli kontraktowych (3,91 etatu), 4 nauczycieli mianowanych (2,77 etatu)
i 10 nauczycieli dyplomowanych (8,31 etatu).
W 2018 r. szkoły ukończyło:
1) Publiczną Szkołę Podstawową w Domecku- 12 uczniów klasy VII;
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2) Publiczną Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach- 34 uczniów klas VII
oraz 72 klas gimnazjalnych;
3) Publiczną Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi- 10 uczniów klasy VII;
4) Publiczną Szkołę Podstawową w Wawelnie- 6 uczniów klasy VII.
Wyniki egzaminów w gimnazjach w roku szkolnym 2017/2018 kształtowały się następująco:
Część humanistyczna
Szkoła
j. polski
Publiczna
Szkoła
Podstawowa im. ks. 69,1
Jana Twardowskiego
w Komprachcicach
GMINA
69,1
Województwo
opolskie

66,9

Część matematycznoCzęść językowa
przyrodnicza

historia,
WOS

matematyk przedm.
a
przyrodn.

j. angielski

j. niemiecki

P

R

P

R

58,3

49,4

57,4

74,9

55,4

67,7

74,9

58,3

49,4

57,4

74,9

55,4

67,7

74,9

57,7

50,6

55,4

69,8

52,7

64,6

63,3

Objaśnienia: P- poziom podstawowy; R- poziom rozszerzony. Wyniki podano w procentach (%) – max. 100

W 2018 r. dyrektorzy poszczególnych szkół przyznali następujące stypendia za wyniki w nauce lub za
osiągnięcia sportowe:
Lp. Szkoła

1.

2.
3.

4.

I semestr
liczba
uczniów
Publiczna Szkoła Podstawowa 4
w Domecku
Publiczna Szkoła Podstawowa 8
im. ks. Jana Twardowskiego w
Komprachcicach.
Klasy gimnazjalne
10
Publiczna Szkoła Podstawowa 4
im. Janusza Korczaka w Polskiej
Nowej Wsi
Publiczna Szkoła Podstawowa 3
w Wawelnie

II semestr
liczba
uczniów
5

Razem
liczba
uczniów
9

Kwota w
zł

29

37

4 400,00

13
14

23
18

2 760,00
2 160,00

5

8

1 080,00

960,00

Przedszkola
W 2018 r. funkcjonowały 3 przedszkola prowadzone przez Gminę Komprachcice:
1) Przedszkole Publiczne w Komprachcicach;
2) Przedszkole Publiczne w Ochodzach;
3) Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi;
4) Dwa oddziały przedszkolne w szkołach: w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku oraz
w Publicznej Szkole Podstawowej w Wawelnie. Do 10 oddziałów w gminnych przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych uczęszczało 238 dzieci, w tym w wieku 3-5 lat – 174 dzieci oraz w wieku 6 lat- 64 dzieci.
W Przedszkolu Publicznym w Komprachcicach zatrudniono 11 nauczycieli, w przeliczeniu na pełne etaty
dało to 10,15 etatów, w tym 2 nauczycieli stażystów (2 etaty), 2 nauczycieli kontraktowych (2 etaty),
1 nauczyciel mianowany (1 etat) i 6 nauczycieli dyplomowanych (5,15 etatu).
W Przedszkolu Publicznym w Ochodzach zatrudniono 5 nauczycieli, w przeliczeniu na pełne etaty dało to
2,41 etatu, w tym 2 nauczycieli kontraktowych (0,23 etatu) i 3 nauczycieli dyplomowanych (2,18 etatu).
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W Przedszkolu Publicznym w Polskiej Nowej Wsi zatrudniono 8 nauczycieli, w przeliczeniu na pełne etaty
dało to 6,50 etatu, w tym 2 nauczycieli bez stopnia awansu zawodowego (1,45 etatu), 3 nauczycieli
kontraktowych (3 etaty) i 3 nauczycieli dyplomowanych (2,05 etatu).
Do poszczególnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało:
1) Przedszkole Publiczne w Komprachcicach - 113 dzieci (V oddziałów);
2) Przedszkole Publiczne w Ochodzach - 25 dzieci (I oddział);
3) Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi - 50 dzieci (II oddziały);
4) Oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku - 25 dzieci (I oddział);
5) Oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Wawelnie - 25 dzieci (I oddział).
W 2018 r. Gmina Komprachcice otrzymała tzw. „dotację przedszkolną” na dzieci w wieku 3 - 5 lat
w wysokości 183 580,00 zł oraz w kwocie ogólnej subwencji oświatowej na 2018 r. na zadania
pozaszkolne, tj. dzieci 6-letnie w przedszkolach 146 965,69 zł, dzieci sześcioletnie w oddziałach
przedszkolnych - 53 253,45 zł oraz dzieci 6 - letnie wieś/miasto do 5 tys. mieszkańców - 41 496,19, razem
subwencja - 425 295,33 zł. Koszty utrzymania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych to kwota
2 821 373,94 zł.
Gmina Komprachcice prowadzi Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi, do którego uczęszczało 32 dzieci
w 4 oddziałach żłobkowych.
W 2018 r. na prowadzenie żłobka Gmina wydała 560 035,16 zł. Z programu „Maluch+” uzyskano wsparcie
w wysokości 57 600,00 zł.
Sieć szkolno-przedszkolna w kadencji 2014-2018
Gmina Komprachcice jest organem prowadzącym dla czterech szkół podstawowych w: Domecku,
Komprachcicach, Polskiej Nowej Wsi i Wawelnie w tym dwóch z oddziałami przedszkolnymi: w Domecku
i Wawelnie. W Gminie funkcjonują trzy przedszkola w: Ochodze (jednooddziałowe),Komprachcicach (pięć
oddziałów) oraz Polskiej Nowej Wsi (dwa oddziały). Ponadto w Polskiej Nowej Wsi działa żłobek oferujący
32 miejsca dla dzieci w od pierwszego do trzeciego roku życia.
Baza oświatowa
Wyszczególnienie
Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana
Twardowskiego w Komprachcicach
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza
Korczaka w Polskiej Nowej Wsi
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku
Przedszkole Publiczne w Komprachcicach
Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi
Przedszkole Publiczne w Ochodzach

Sale:

Sale
gimnastyczne

Sale
lekcyjne

Pracownie

Świetlic
a

17

1

1

hala OSiR

6

2

1

zastępcza

6
10
5
2
2

1
1
1
-

1
-

zastępcza
1
-

Realizowane zadania oświatowe
W latach 2014-2018 Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu na rzecz uczniów
i nauczycieli Gminy Komprachcice realizował dwa projekty pn. „Fascynujący Świat Nauki i Technologii”
oraz „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki”. Uczniowie ze szkół Gminy Komprachcice wzięli udział
w zajęciach odbywających się w pracowniach eksperymentalno-doświadczalnych, ośrodkach
akademickich i obiektach muzealnych. Nauczyciele wzbogacili swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo
w kursach i szkoleniach z zakresu podstawy programowej, wykorzystania technik ICT w procesie
kształcenia.
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Ponadto od roku 2016 Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu udziela szkołom
podstawowym wsparcia w ramach projektu pn. „Sztuczna Inteligencja I-programowanie w szkołach
Opolskiego NUTS-3” poprzez rozwój i wzrost kompetencji nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej
z obszaru gmin wiejskich i miejsko-wiejskich Opolskiego NUTS-3, w zakresie nauczania programowania.
W latach 2016-2018 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej OCDL realizowała projekt pn. „Kolekcjonerzy
wiedzy- mistrzowie eksperymentów”. Projekt skierowany był do uczniów i nauczycieli publicznych szkół
podstawowych i gimnazjalnych. Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych
przez uczniów oraz uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez nauczycieli po zakończeniu
udziału w projekcie. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach z zakresu kreatywnego uczenia się, warsztatach
matematyczno-logicznych, przyrodniczo-eksperymentalnych, biologiczno-chemicznych, robotyki,
programowania, doradztwa edukacyjno- zawodowego.

Wydatki na oświatę poniesione w latach 2014-2018

Lp.

Rok budżetowy

2014
2015
2016
2017
2018

Wykonanie w dziale „Oświata
i Wychowanie” oraz „Edukacyjna
opieka wychowawcza”
11 347 857,32
11 849 518,52
12 399 432,42
10 194 421,18
7 699 661,81

Wydarzenia kulturalne
- Odlotowa Gmina – Partnerstwo bez granic – Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad –
Program INTERREG V – A Republika Czeska – Polska, dotacja: 18 398,00 euro, budżet Gminy: 3 246,71
euro.
Zorganizowane imprezy i wydarzenia kulturalne z Programu:
1) uroczystości obchodów 45 – lecia powstania Gminy Komprachcice – w dniu 5.06.2018 r. odbyły się
oficjalne i uroczyste obchody z udziałem zaproszonych gości: przedstawicieli władz rządowych,
samorządowych, przedstawicieli instytucji, przedstawicieli kurii biskupiej, księży, działaczy
samorządowych, przedstawicieli organizacji społecznych, pracowników urzędu. Z tej okazji w dniach
8 – 10.06.2018 r. zrealizowano liczne imprezy sportowe i kulturalne dla mieszkańców i chętnych osób
spoza Gminy;
2) uroczystości gminnych Dożynek w dniu 2.09.2018 r. w miejscowości Wawelno, w których oprócz
licznie zgromadzonych mieszkańców, udział wzięli mieszkańcy partnerskiej Gminy – Mĕsto Albrechtice
wraz ze swoimi władzami. Dwa dni poprzedzające imprezę dożynkową, to obchody 70-lecia istnienia
Klubu LZS „Gazownik” Wawelno oraz obchody 90-lecia istnienia OSP Wawelno;
3) uroczystości związane z obchodami 100- lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości – trwające
tydzień uroczystości w przedszkolach, szkołach, wizyta Ambasadora Jerzego Marii Nowaka – byłego
mieszkańca Gminy Komprachcice, uroczysta msza święta z udziałem żołnierzy 91 Batalionu
Logistycznego w Komprachcicach, licznie zgromadzonych dzieci z przedszkoli, szkół, pracowników
samorządowych, mieszkańców.
Zorganizowane zawody sportowe
- W Gminie Komprachcice od kilkunastu lat działają kluby sportowe wspierane bezpośrednio przez
Gminę Komprachcice. Klub Berland Komprachcice – I liga futsalu seniorów oraz LKS OSiR Komprachcice
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– II liga piłki ręcznej seniorów. Kluby prowadzą rozgrywki w Polsce południowej, są rozpoznawalnymi
markami na sportowej mapie kraju. Ponieważ mecze są systematycznie relacjonowane przez lokalne
media, obserwowane przez duże grono kibiców, dlatego są świetnym sposobem promocji Gminy
Komprachcice. Młodzież szkolna rozgrywająca w obu klubach, to medaliści w rozgrywkach
wojewódzkich, regionalnych oraz ogólnopolskich.
Dzięki istniejącej i wciąż rozbudowywanej infrastrukturze Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach
stał się centrum ważnych wydarzeń, zwłaszcza w dyscyplinach: piłka ręczna, piłka siatkowa, futsal,
badminton. W hali OSiR są organizowane rozgrywki o zasięgu lokalnym, wojewódzkim oraz
ogólnokrajowym. Wszystkie imprezy autorskie angażują również osoby niepełnosprawne oraz
seniorów.
Imprezy o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym adresowane do dzieci i młodzieży, promujące zdrowy
tryb życia i codzienną aktywność
Mały Olimpijczyk
Komprachcicka Liga Futsalu
Turnieje piłki siatkowej dziewcząt ze szkół podstawowych
Opolski Turniej Mini Piłki Siatkowej
Turnieje Mikołajkowe
Wybrane Imprezy o zasięgu ponadlokalnym organizowane w 2018 r. – jako imprezy cykliczne
II Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt "Optima Medycyna Cup"
Rodzinne Podbiegi
Komprachcicka Dycha - Bieg Niepodległości
Memoriał Mariana Krasowskiego - Turniej dzieci i żaków w badmintona oraz parabadmintona.
Zrealizowane projekty senioralne
Uchwałą Nr XXXIII.237.2018 Rady Gminy Komprachcice przyjęto Strategię Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Gminie Komprachcice na lata 2018 – 2028, której jeden z celów brzmi: Seniorzy –
bezpieczni, aktywni i potrzebni.
W ramach realizacji przyjętej przez Radę Gminy Strategii Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Komprachcicach we współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Kultury w Komprachcicach pracują z liczną
grupą Seniorów (70 osób), wspierając ich i zabezpieczając finansowo ich działania.
W 2018 r. odbywały się:
a) warsztaty dietetyczne z udziałem dietetyka – udział wzięło około 70 osób,
b) udział Seniorów w Pikniku Ekologicznym – występy Seniorów w strojach ekologicznych
zaprojektowanych i wykonanych własnoręcznie,
c) wykonanie kotylionów na obchody 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości,
d) zorganizowanie imprezy Mikołajkowej,
e) udział w zorganizowanej wycieczce do Sandomierza i okolic,
f) organizowanie Dnia Babci i Dziadka z udziałem dzieci szkolnych,
g) wyjazdy do kina w Opolu, wyjazd do Operetki w Gliwicach
h) w 2018 r. został zorganizowany I Przegląd Piosenki Seniorów „Czas nas uczy pogody”;
Zrealizowane projekty dla niepełnosprawnych
Na terenie Gminy nie są organizowane odrębne projekty dla osób niepełnosprawnych. W wydarzeniach
sportowo-rekreacyjnych, jak Komprachcicka Dycha, Rodzinne Podbiegi, turnieje badmintona są zawsze
przygotowane trasy (formy rozgrywek) adresowane do osób starszych lub niepełnosprawnych. W ten
sposób włączamy osoby niepełnosprawne do pełnego uczestnictwa w życiu Gminy.
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Inne zadania służące poprawieniu jakości życia mieszkańcom
1) „Wspólna akcja segregacja” – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w
gminach Opole, Komprachcice i Turawa – Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego
2014 – 2020, wartość projektu ogółem: 87 700,42 zł., dotacja 74 545,36 zł.
2) „Nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym
bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa obejmującego działania w zakresie nabycia
wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych”
3) Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości:
Dotacja: 31 850,00 zł, wkład własny: 321,71 zł.
Projekty zrealizowane we współpracy z lokalną grupą działania
Rewitalizacja parku w Domecku – udrożnienie stawu i odtworzenie ścieżek parkowych – Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020.
Inwestycje sfinansowane z funduszu PROW 2014 – 2020
Rewitalizacja parku w Domecku – udrożnienie stawu i odtworzenie ścieżek parkowych – Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020.
Stan mienia komunalnego
1) Grunty ogółem – 249 ha (w tym oddane w użytkowanie wieczyste 95 ha, w zasobie mienia
komunalnego 154 ha), w tym:
a) orne: 10 ha,
b) łąki trwałe: 3 ha,
c) pastwiska trwałe: 0 ha,
d) cieki wodne i rowy: 8 ha,
e) lasy: 0 ha,
f) zadrzewione i zakrzewione: 1 ha,
g) drogi: 101 ha,
h) inne tereny komunikacyjne: 1 ha,
i) tereny mieszkaniowe: 2 ha,
j) inne tereny zabudowane: 8 ha,
k) tereny rekreacyjno – wypoczynkowe: 14 ha,
l) tereny przemysłowe: 4 ha,
ł) nieużytki: 4 ha.
2) Lokale mieszkalne:
Gmina posiada 27 lokali mieszkalnych, w tym 9 lokali socjalnych.
2) Obiekty oświatowe:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie,
2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi,
3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach,
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku,
5. Publiczne Przedszkole w Komprachcicach,
6. Publiczne Przedszkole w Polskiej Nowej Wsi,
7. Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi,
8. Publiczna Stowarzyszeniowa Szkoła Podstawowa w Ochodzach.
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3) Obiekty kulturalne:
1. Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach – instytucja kultury (osobowość prawna)
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Komprachcicach z Filią w Domecku – instytucja kultury (osobowość
prawna)
3. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach – (jednostka budżetowa gminy)
5) Lokale użytkowe Gminy Komprachcice:
1. Budynek Ośrodka Zdrowia w Komprachcicach, ul. Ks. Bilińskiego 2,
2. Budynek Urzędu Gminy w Komprachcicach, ul. Kolejowa 3,
3. Budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach, ul. Rolnicza 6,
4. Budynek Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach, ul. Niemodlińska 2,
5. Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach, ul. Opolska 3
6. Budynek LZS w Ochodzach przy ul. Opolskiej,
7. Budynek – szatnia LZS w Wawelnie, ul. Sportowa 10,
8. Dom Spotkań Wiejskich w Dziekaństwie, ul. Polna 3.

6) Obiekty OSP:
1. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Domecku,
2. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Ochodzach,
3. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Komprachcicach,
4. Budynek Ochotniczej Straży pożarnej w Polskiej Nowej Wsi,
5. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Wawelnie.
Obecnie działa 5 jednostek OSP w tym 3 jednostki włączone do KSRG – Domecko, Komprachcice , Polska
Nowa Wieś. Wszystkie jednostki OSP posiadają własną siedzibę – remizę strażacką. Budynki są
wyposażone w sale wykładowe oraz pomieszczenia socjalne, jak i garaże dla samochodów pożarniczych.
7) Gmina posiada:
• Sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 113,6 km, liczba przyłączy 695 szt.
• Przepompownie ścieków: 36 przepompowni sieciowych i 104 przydomowe – położone na terenie
Gminy.
•

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach oraz boiska sportowe w sołectwach i zaplecza
socjalne, stanowiące obiekty sportowe.

•

Place zabaw:
Pięć placów zabaw, które znajdują się w miejscowościach:
1. Domecko,
2. Dziekaństwo,
3. Ochodze.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego
Nabycie w drodze cywilno – prawnej:
a) działka nr 315/1 w Ochodzach - 160 zł,
b) działka nr1392/27 Polska Nowa Wieś w trakcie załatwienia 50 000,00zł,
2) Sprzedaż działek:
a) działka nr 1856 Komprachcice na kwotę: 81 100,00 zł
b) działka nr 1867 Komprachcice na kwotę: 81 400,00 zł
c) działka nr 1868 Komprachcice na kwotę: 81 800,00 zł
3) Inne dane mające wpływ na stan mienia komunalnego:
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- nieodpłatne przekazanie działki 91/3 w Ochodzach na rzecz Nadleśnictwa Prószków.
Sprawy społeczne obywateli
Do Urzędu wpłynęło w 2018 roku 50 wniosków o udostępnienie informacji publicznej, o różnym zakresie
informacyjnym. Prawie połowa ze złożonych wniosków o udostępnienie informacji publicznej dotyczyła
zapytań, dla rozeznania możliwości złożenia oferty handlowej lub na inne usługi. Kilka wniosków to
zapytania dotyczące bieżącej pracy Urzędu; kosztów funkcjonowania Urzędu za 2017 r.; realizacji
podjętych uchwał przez Radę Gminy; udostępnienia uchwał zebrań wiejskich, wniosków dotyczących
zmiany funduszu sołeckiego, każdego z sołectw, protokołów zebrań wiejskich; wysokości stosowanej
przez Gminę stawki za zajęcie 1m² pasa drogowego za rok z tytułu umieszczenia w pasie drogowym dróg
gminnych infrastruktury telekomunikacyjnej; kwoty zobowiązań wykazanej w sprawozdaniu Rb-Z na
dzień 31.12.2017 w podziale na pożyczki udzielone przez NFOŚiGW i WFOŚiGW lub Skarb Państw, papiery
wartościowe, kredyty; wypłaty strażakom ochotnikom ze swojego terenu ekwiwalentu za czas udziału w
akcjach ratowniczo-gaśniczych, za udział w szkoleniach strażackich; proces wyboru dostawcy systemu do
prowadzenia transmisji sesji; informacje dotyczące podatku VAT; jaka kwota przeznaczona na inwestycje
drogowe w gminie w latach 2014 – 2018, na promocję gminy w latach 2014 – 2018, liczba inwestorów,
którzy pojawili się w Gminie w latach 2014 – 2018, wysokości budżetu w latach 2014 – 2018; wskazania
umowy na wydawanie gazety gminnej; wglądu do oferty (kosztorysu) firmy SUR Prószków dotyczącego
zadania: „budowa ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogi nr 429 na odcinku Ochodze –
Komprachcice”; informacji z ostatnich trzech lat o przetargach na obsługę prawną Urzędu; kosztów
odbioru odpadów komunalnych w rozbiciu na koszty odbioru odpadów segregowanych, sposób
naliczania stawki, liczbę i nazwę podmiotów startujących w przetargach w latach 2013 – 2018, liczbę
gospodarstw domowych, w których odbierane były odpady komunalne; finansowanie organizacji pożytku
publicznego w zakresie piłki nożnej mężczyzn; zapytania o to czy Gmina posiada opracowany projekt
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe; wskazania podmiotów z
którymi Gmina zawarła umowy na realizację określonych usług i zadań, wysokości środków- które Gmina
przeznaczyła w budżecie na opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska oraz aktualizacji
Programu usuwania azbestu. Odpowiedzi udzielano osobom ze środowisk naukowych i dydaktycznych
jako informacje niezbędne do prac magisterskich, doktorskich. Odpowiedzi na złożone wnioski, to
niejednokrotnie obszerne odpowiedzi na zawarte we wnioskach pytania ankietowe. Informacji udzielono
także na wniosek dotyczący inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej w perspektywie
roku, ale również i w perspektywie czterech lat.
Udzielono odpowiedzi na wszystkie złożone wnioski o udostepnienie informacji publicznej w wymaganym
terminie. Nie wydano żadnej decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej. Wnioskodawcy na
podstawie udzielonych odpowiedzi na złożone przez siebie wnioski nie złożyli skarg do sądów
administracyjnych, dotyczących dostępu do informacji publicznej. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
udzielił odpowiedzi na 1 złożony wniosek. Z informacji uzyskanych od pozostałych kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych wynika, że do jednostek tych nie wpłynęły żadne wnioski z ustawy
o dostępie do informacji publicznej.
W sprawozdawanym roku nie wpłynęła żadna skarga, ani żaden wniosek w rozumieniu Kodeksu
postępowania administracyjnego. Odbyła się natomiast kontrola przeprowadzona przez kierownika
Oddziału Organizacji, Kontroli i Skarg w Wydziale Prawnym i Nadzoru Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Opolu. Zakresem kontroli objęto organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg
i wniosków przez organy Gminy Komprachcice tj. Wójta Gminy i Radę Gminy Komprachcice w okresie
01.01.2013 do 31.03.2018. Organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków
przez organy Gminy Komprachcice oceniono pozytywnie. W okresie objętym kontrolą wpłynęło 7 skarg
i 7 wniosków, na które w terminie i prawidłowo udzielono odpowiedzi.
W sprawozdawanym roku nie wpłynęła żadna petycja.
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Organizacje pozarządowe
Na terenie Gminy Komprachcice działają następujące organizacje pozarządowe:
1) Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Komprachcicach;
2) OSP Domecko;
3) OSP Komprachcice;
4) OSP Ochodze;
5) OSP Polska Nowa Wieś;
6) OSP Wawelno;
7) Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim – Zarząd Gminny oraz 6 kół
terenowych;
8) Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu;
9) Forum dla Gminy Komprachcice;
10) Fundacja KTOTO – Zrozumieć Alzheimera z siedzibą w Osinach;
11) Aeroklub Opolski im. Lotników Powstania Warszawskiego z siedzibą w Polskiej Nowej Wsi;
12) Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP w Komprachcicach;
13) Ludowy Zespół Sportowy „GAZOWNIK” Wawelno;
14) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „SUKCES” w Komprachcicach;
15) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „VICTORIA – Domecko;
16) Ludowy Klub Sportowy Piłkarzy Ręcznych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komprachcicach;
17) Gminny Klub Sportowy GKS Komprachcice” w Komprachcicach;
18) Gminne Stowarzyszenie Partnerskie „PARTNER” w Komprachcicach;
Na dzień 1 stycznia 2018 r. funkcjonowało w Gminie Komprachcice 18 organizacji pozarządowych, w tym
1 fundacja, 5 klubów sportowych, 7 kół gospodyń wiejskich. Na koniec roku, stan nie zmienił się.
W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, zlecono wsparcie
wykonania następujących zadań publicznych:
1) zadanie „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” : wpłynęło 6 ofert, wszystkie oferty
uwzględniono. Ze środków finansowych na wym. wyżej zadanie skorzystały następujące kluby sportowe:
a) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „SUKCES” w Komprachcicach;
b) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „VICTORIA – Domecko;
c) Ludowy Klub Sportowy Piłkarzy Ręcznych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komprachcicach;
d) Gminny Klub Sportowy GKS Komprachcice” w Komprachcicach – 2 oferty;
e) Ludowy Zespół Sportowy „GAZOWNIK” Wawelno.
Na zabezpieczenie tych zadań przeznaczono kwotę 185 000,00 zł; – zadania zostały wykonane;
2) zadanie ”Działalność na rzecz integracji europejskiej poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy
zagranicznej” : wpłynęła 1 oferta Gminnego Stowarzyszenia Partnerskiego „PARTNER”, opiewająca na
kwotę 20 000,00 zł – zadanie zostało wykonane;
3) zadanie związane z ochroną i promocją zdrowia oraz pomocą społeczną, w tym pomocom rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób, w części dotyczącej:
„Rehabilitacja zdrowotna mieszkańców Gminy”, „Zdrowotna opieka pielęgnacyjna mieszkańców Gminy”:
wpłynęła 1 oferta na każde z zadań. Oferty złożył Caritas Diecezji Opolskiej na łączną kwotę 100 000, 00 zł
na obydwa zadania, po 50 000,00zł na każde zadanie – zadania zostały wykonane.
W ramach trybu małych dotacji, wsparto wykonanie następujących zadań:
1) zadanie o nazwie: „wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”. Do podziału przeznaczono
kwotę 15 000,00 zł, którą zrealizowały kluby sportowe w następujący sposób:
1) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „SUKCES” w Komprachcicach – otrzymał kwotę 3 320,00 zł na
„udział w XXIV Finale Ogólnopolskiego Turnieju Kinder+ Sport;
2) Ludowy Klub Sportowy Piłkarzy Ręcznych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komprachcicach –
otrzymał kwotę 2 880,00 zł, na udział drużyny młodzików Ludowego Klubu Sportowego OSiR
Komprachcice w 1/32 Mistrzostw Polski;
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3) Gminny Klub Sportowy GKS Komprachcice” w Komprachcicach – otrzymał kwotę 4 000,00 zł na udział
„drużyny młodzieżowej Gminnego Klubu Sportowego GKS Komprachcice w turnieju finałowym
Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu oraz kwotę 2 800,00 zł na udział w XVIII Ogólnopolskim
Pucharze Dzieci w Tradycyjnym Karate-Do ORLEN 2018 w Gdańsku;
4) Ludowy Zespół Sportowy „GAZOWNIK” Wawelno – otrzymał kwotę 2 000,00 zł , na udział w turnieju
piłkarskim z okazji 70 –lecia Klubu.
Na terenie Gminy Komprachcice działa Gminna Rada Sportu, w ramach której odbyły się cztery spotkania.
Zadaniem Gminnej Rady Sportu jest wspieranie krzewienia kultury fizycznej na terenie Gminy, działanie
na rzecz wszystkich organizacji sportowych w zakresie rozwoju infrastruktury i bazy sportowej,
opiniowanie finansowania sportu gminnego.
Uchwały i wnioski, które zostały zrealizowane w 2018 roku, to:
1) złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki w sprawie remontu szkolnych boisk w Polskiej
Nowej Wsi, Ochodzach i Wawelnie;
2) opracowano harmonogram imprez sportowych, które zorganizowane były przez kluby sportowe (w
większości skierowane do dzieci i młodzieży);
3) opracowano wieloletni plan modernizacji i rozbudowy infrastruktury i bazy sportowej Gminy.
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach współpracuje z klubami sportowymi z terenu
Gminy. Kluby te, mają pierwszeństwo w korzystaniu z obiektów sportowych, w tym z kompleksu boisk
„ORLIK 2012” oraz hali sportowej wraz siłownią.
Kluby sportowe korzystające z hali sportowej ponoszą koszty wynajmu zgodnie z Zarządzeniem Nr 43/11
Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 sierpnia 2011 r. Cena wynajmu za 1 godzinę korzystania z hali
sportowej wynosi 1 zł dla grup młodzieżowych oraz 5 zł dla grup seniorskich. Korzystanie z kompleksu
boisk „ORLIK 2012” oraz siłowni jest nieodpłatne.
Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komprachcicach udzielali pomocy merytorycznej
i organizacyjnej podczas imprez organizowanych przez kluby sportowe w obiektach administrowanych
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Były to spotkania ligowe piłkarzy ręcznych Ludowego Klubu Sportowego
Piłkarzy Ręcznych przy OSiR, mecze piłkarzy nożnych i halowych Ludowego Zespołu Sportowego „GKS”
Komprachcice, turnieje siatkarek Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „SUKCES” Komprachcice
oraz badmintoniści Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „VICTORIA” – Domecko.
Przeciwdziałanie przestępczości w gminie – działania Policji i Straży Miejskiej
1) Na terenie Gminy Komprachcice złożono 46 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa,
natomiast 37 o możliwości popełnienia wykroczenia. Postępowania przygotowawcze były prowadzone w
46 przypadkach, zaś w przypadku 35 postępowań organy prowadzące postępowanie stwierdziły
wypełnienie znamion czynów zabronionych.
2) Czyny zabronione:
a) przeciwko zdrowiu i życiu wystąpiły 2 czyny,
b) przeciwko mieniu – 14 czynów,
c) dotyczące przestępstw gospodarczych – 3,
d) dotyczące niedopełnienia lub przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego - 0.
3) Największym problemem w Gminie Komprachcice są interwencje domowe dotyczące spraw
rodzinnych i rozwodowych jak również dotyczących prowadzenia „Niebieskich kart”. Są to interwencje w
związku z zakłócaniem ładu i porządku publicznego przez osoby bezdomne i nadużywające alkoholu.
4) Podjęte w Gminie Komprachcice akcje informacyjne i prewencyjne polegały na przeprowadzaniu przez
dzielnicowych spotkań z sołtysami wsi oraz ze społecznością lokalną podczas których przekazywano
informacje, ulotki oraz plakaty, związane z aktualnymi zagrożeniami (akcja „Bezpieczny Senior,” oszustwa
„Metoda na wnuczka”).
6) W pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupach Roboczych Policja w Niemodlinie wzięła udział
w 72 „Grupach Roboczych” oraz w 4-ch posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego.
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Straż Miejska w 2018 r.:
1) podjęła 1 interwencję w sprawie uporządkowania na posesji;
2) przeprowadziła kontrole na terenie 198 posesji, z czego 176 – własne, 2 – zlecone przez dyżurnego, 6 –
zleconych przez mieszkańca, 14 – zleconych przez instytucję, 17 – kontroli cmentarza, 5 – kontroli
pustostanów, 33 –kontrole placów zabaw (w tym 3 kontrole dotyczące stanu technicznego placu zabaw),
289 – kontroli obiektów oświatowych;
3) kontrole przeprowadzone pod kątem kodeksu wykroczeń, związane z trzymaniem psa bez nakazanych
środków ostrożności – 33 kontrole;
4) kontrola ścieżki rowerowej – 1;
5) kontrole dzikiego wysypiska śmieci– 116 kontroli;
6) kontrola numeru porządkowego posesji – 177 kontroli;
7) kontrola parkingu placówki handlowej – 31 kontroli;
8) kontrola przedsiębiorcy – 3 kontrole;
9) kontrola przebywania osób bezdomnych – 31 kontroli;
10) kontrola miejsca pojemników na odpady – 184 kontrole;
11) kontrola placówki handlowej – 65 kontroli;
12) kontrola terenów rekreacyjnych – 215 kontroli;
13) kontrola w trybie art. 43´ (spożywanie alkoholu) – 85 kontroli;
14) kontrola stanu technicznego infrastruktury – 190 kontroli;
15) kontrola zanieczyszczenia miejsca publicznego – 12 kontroli;
16) kontrola prawidłowej segregacji odpadów – 177 kontroli;
17) kontrola podłączenia do kanalizacji – 185 kontroli
18)odnotowano 208 wykroczeń porządkowych, wystawiono 30 mandatów karnych , udzielono
11 pouczeń, złożono 1 pozew do sądu;
19) odnotowano 45 wykroczeń komunikacyjnych i wystawiono 5 mandatów karnych, udzielono
40 pouczeń;
20) odnotowano 10 interwencji dotyczących osób nietrzeźwych (2 doprowadzenia do izby wytrzeźwień w
Opolu, 4 doprowadzenia do Policji, 3 doprowadzenia do miejsca zamieszkania, 1 doprowadzenie do
szpitala);
Ponadto: doręczano korespondencję, odbyto 12 spotkań ze społecznością lokalną, zabezpieczano
imprezy i uroczystości, współdziałano z innymi podmiotami.
Monitoring gminny
Dla zwiększenia zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców oraz dla poprawy stanu ochrony środowiska
w Gminie Komprachcice działa monitoring wizyjny, jako odpowiedź na zapotrzebowanie społeczności
lokalnej. Do tej pory z monitoringu korzystają dwa sołectwa: Komprachcice – 6 kamer, Wawelno – 7
kamer. Dostęp do zabezpieczonych nagrań posiadają uprawnione osoby. Udostępnianie obrazu
z monitoringu dla potrzeb Policji lub podmiotów odbywa się na wniosek, stanowiący załącznik do
Zarządzenia 381.2017 r. Wójta Gminy Komprachcice z dnia 13 września 2017 r. W roku 2018
odnotowano 8 udostępnień – jako zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, próba włamania nocą
do sklepu, kradzież cateringu, kradzież pił spalinowych, dewastacja skrzynek z kwiatami, wyłudzenie
cateringu, poszukiwanie samochodu z przyczepą, zniszczenie mienia przy stawie w Wawelnie.
Opracowała na podstawie danych:
Sekretarz Gminy
/-/ Maria Grot

Wójt Gminy Komprachcice
/-/ Leonard Pietruszka

