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WSTĘP
Raport o stanie Gminy Komprachcice za rok 2019 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 2020 r.
poz. 713).
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, 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 2019 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
1. Rada Gminy Komprachcice – organ stanowiący i kontrolny, liczy 15 radnych.
Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone
w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych
na podstawie ustaw.
Przy Radzie Gminy Komprachcice działają następujące stałe Komisje:






Komisja Rewizyjna
Komisja Budżetowo-Gospodarcza
Komisja Społeczna
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
2. Wójt – jednoosobowy organ wykonawczy Gminy. Wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania Gminy
określone przepisami prawa. W realizacji zadań własnych Gminy Wójt podlega wyłącznie Radzie Gminy.
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. administracji (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)
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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)
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 Gminy – organ wykonawczy gminy, zatrudniający Kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
Kierownik Urzędu Gminy, Szef zarządzania kryzysowego;
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; sprzątaczka – 0,75 etatu; umowy – zlecenia na usługi opiekuńcze osób
starszych – 10 osób; usługi psychologa – 14 godz./miesiąc; specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 etat;
wychowawca świetlicy - 1 etat (wypowiedzenie do 30 kwietnia 2020); roboty publiczne – 4 etaty.
2) Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach – zarządza Dyrektor – 1 etat; księgowa - 0,5 etatu;
instruktor – 3,5 etatu; konserwator – 0,5 etatu; sprzątaczka – 1 etat; umowa –zlecenie – 2 umowy
(instruktorzy zajęć instrumentalnych)
3) Gminna Biblioteka Publiczna w Komprachcicach – zarządza Dyrektor – 1 etat; bibliotekarze
(3 osoby) –2,5 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; konserwator– 2 etaty; sprzątaczki – 6 etatów;
nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze – 35 osób; zatrudnieni w niepełnym wymiarze – 5 osób
(3,06 etatu);
5) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi – zarządza Dyrektor – 1 etat;
referent – 1 etat; konserwator – 1 etat; sprzątaczka – 2 etaty; nauczyciele zatrudnieni w pełnym
wymiarze –9 osób; nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze – 8 osób (w tym 2,85 etatu);
6) Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku – zarządza Dyrektor – 1 etat; referent – 1 etat; woźny – 4
osoby (1,5 etatu); sprzątaczki – 2 etaty; konserwator/palacz- 1 etat; nauczyciele zatrudnieni w pełnym
wymiarze – 15 osób; nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze – 5 osób (3,25 etatu);
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7) Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie – zarządza Dyrektor – 1 etat; referent – 1 etat; woźna –
1,75 etatu (2 osoby); sprzątaczki – 3 etaty; woźny/konserwator – 1 etat; sezonowo – palacz – 0,75 etatu;
nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze – 15 osób; nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze –
8 osób (4,26 etatu);
8) Przedszkole Publiczne w Komprachcicach – zarządza Dyrektor – 1 etat; referent – 0,5 etatu; intendent
– 1 etat; konserwator – 0,75 etatu; kucharka – 1 etat; pomoc kuchenna – 2 etaty; woźny/starszy woźny –
5 etatów; nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze – 8 osób;
9) Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi – zarządza Dyrektor – 1 etat; referent – 0,5 etatu;
intendent – 0,75 etatu; konserwator – 0,5 etatu; woźny – 3 etaty; kucharka – 1 etat; nauczyciele
zatrudnieni w pełnym wymiarze – 3 etaty; nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze – 2 osoby
(0,55 etatu);
10) Przedszkole Publiczne w Ochodzach – zarządza Dyrektor – 1 etat; intendent – 0,75 etatu; kucharka –
1 etat; woźny – 1 etat; palacz w sezonie – 0,5 etatu; nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze 1 etat;
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 osoby – 1,5 etatu;
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 2019 Rada Gminy odbyła 14 sesji, w tym 5 sesji nadzwyczajnych, podjęła 95 uchwał, z czego
62 uchwały
zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Do dnia 31 grudnia 2019 r. w kadencji 2018 – 2023 Rada Gminy podjęła 114 uchwał.
1) Wobec uchwały Nr VII.37.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie
nieodpłatnego przekazania mienia, Wojewoda Opolski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia
26 kwietnia 2019 r. Nr PN.XXX.4131.1.44.2019.AP;
2) Wobec uchwały Nr XVIII.110.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Opole na realizację zadań z zakresu
bezpieczeństwa publicznego, Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu uchwałą Nr 3/10/2020 z dnia 22
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stycznia 2020 r. wskazała naruszenie prawa z art. 220 ust.1 w związku z art. 211 ustawy z dnia 29 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869);
3) Rada Gminy uchyliła 5 podjętych przez siebie uchwał, do których należą:
a) uchwała Nr XV.81.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchylenia
uchwały Nr XXXIX.277.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny,
b) uchwała Nr XV.86.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchylenia
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Opole na
realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego,
c) uchwała Nr XV.87.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchylenia
uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Komprachcicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej,
d) uchwała Nr XVIII.108.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchylenia
uchwały Nr XV.87.2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały udzielającej
upoważnienia Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
e) uchwała Nr XVIII.109.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchylenia
uchwały w sprawie zmian w statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Komprachcicach.
4) Na sesjach nadzwyczajnych Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
a) 24 stycznia 2019 r. – uchwała Nr V.19.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr IV.19.2015 Rady Gminy
Komprachcice z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
b) 30 maja 2019 r. – uchwała Nr IX.45.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
c) 21 sierpnia 2019 r. – uchwała Nr XII.63.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
21 sierpnia 2019 r. – uchwała Nr XII.64.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy
na lata 2019 – 2022,
d) 02 października 2019 r. – uchwała Nr XIV.78.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr IV.19.2015 Rady
Gminy Komprachcice z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
02 października 2019 r. – uchwała Nr XIV.79.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Gminy na lata 2019 – 2022,
e) 13 listopada 2019 r. – uchwała Nr XVI.91.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
Podjęte przez Radę Gminy uchwały, organ wykonawczy przekazał do realizacji na stanowiska pracy
w Urzędzie lub przekazał Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. Rada Gminy podjęła uchwały
przygotowane przez: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, Skarbnika Gminy, Referat Budownictwa,
Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, Sekretarza Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Komisję Skarg,
Wniosków i Petycji/Przewodniczącego Rady Gminy w zakresie uchwały Nr VII.39.2019
z dnia 28 marca 2019 r.
Wójt, jako organ wykonawczy składa Radzie „Informację z realizacji uchwał, podjętych zarządzeń,
działalności w okresie międzysesyjnym i podpisanych umowach”.
W roku 2019 Wójt podpisał 45 umów (art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych) oraz 7 umów
przetargowych (przetarg nieograniczony)
W roku 2019 Wójt jako organ wydał 94 zarządzenia. Ogółem do dnia 31 grudnia 2019 r. od początku
kadencji przypadającej na lata 2018 - 2023 Wójt wydał 108 zarządzeń organu.
Jako Kierownik zakładu Wójt wydał 23 zarządzenia zwykłe.
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Sołectwa – Sołtysi i Rady Sołeckie
W skład Gminy Komprachcice wchodzi 7 sołectw:
 Domecko;
 Dziekaństwo;
 Komprachcice;
 Ochodze;
 Osiny;
 Polska Nowa Wieś;
 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

W 2019 roku przeprowadzono wybory Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2019 – 2024.
Funkcję Sołtysów i członków Rad Sołeckich w Gminie powierzono następującym osobom:
L.p. Nazwa sołectwa
1.
Domecko

2.

Dziekaństwo

3.

Komprachcice

4.

Ochodze

5.

Osiny

Imię i nazwisko sołtysa Skład Rady Sołeckiej
Daniel Litwiniec
 Damian Piechaczek
 Sebastian Dambiec
 Damian Różyczka
 Monika Szymaniec
 Angelika Giza
Michał Paterak
 Marek Klimczyk
 Anna Lawa
 Zdzisław Morzyk
 Danuta Paterak
 Izabela Siedlikowska
Joachim Labusga
 Marcin Czajka
 Bernard Famuła
 Monika Poremba
 Krzysztof Szweda
 Gerard Zając
Rozwita Piechota
 Ewelina Bartocha
 Roman Hajduk
 Henryk Hydel
 Sylwia Jirgen
 Danuta Oborska
Maria Lauterbach
 Roman Krum
 Barbara Strzelczyk
 Józef Buchta
 Andrzej Dobrowolski
 Celina Szer
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Polska Nowa Wieś Łukasz Dydzik

7.

Wawelno

Józef Kremer
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Dominika Golly
Arleta Spisla
Krzysztof Miemczyk
Henryk Gola
Ditmar Gawlista
Hubert Ignac
Stanisław Korzekwa
Justyna Ochab
Henryk Wodausz

Rada Gminy w dniu 14 lutego 2019 r. podjęła uchwałę Nr VI.22.2019 w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Komprachcice (ogłoszona w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 19 lutego 2019 r., poz. 717), którą zastosowano do
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami, przed uchwaleniem statutów dla sołectw
Gminy Komprachcice. Konsultacje w tej sprawie przeprowadzono w miesiącu maju 2019 r., statuty
Sołectw zostały uchwalone na XIII sesji Rady Gminy w dniu 26 września 2019 r. (Uchwały Nr XIII.65 71.2019).
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.
Przynależność Gminy do Związków Gmin, Euroregionów, Stowarzyszeń
Gmina Komprachcice należy do następujących Związków Gmin i Stowarzyszeń (przynależność na
podstawie uchwał Rady Gminy):
1) Związek Gmin Śląska Opolskiego – działa od 1991 r., zrzesza miasta i gminy Opolszczyzny. Związek
wspiera samorządy w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów. Celem statutowym Związku jest
społeczny i gospodarczy rozwój gmin całego regionu;
2) Związek Gmin „PROKADO” – istnieje od 11 listopada 1993 r. i działa na podstawie statutu
uchwalonego w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Związek jest jednostką
samofinansującą się, jest Związkiem czterech gmin. Obok Gminy Komprachcice w skład Związku wchodzą:
Dąbrowa, Krapkowice i Prószków. Zadaniem Związku jest produkcja i przesyłanie wody dla
poszczególnych gmin wraz z eksploatacją urządzeń wodociągowych Związku.;
3) Stowarzyszenie „Aglomeracja Opolska” - skupia 21 gmin. Jako członkowie stowarzyszenia, gminy
pracują na rzecz rozwoju całej aglomeracji, bez uprzywilejowania. Dla wszystkich gmin aglomeracja jest
szansą na rozwój;
4) Euroregion „PRADZIAD” – polsko – czeski euroregion z siedzibą w Prudniku, utworzony w celu
współpracy transgranicznej, zawierającej wszystkie dziedziny życia społecznego i kulturalnego. Skupia po
stronie polskiej 40 gmin i 5 powiatów oraz 75 miast i gmin po stronie czeskiej, leżących na pograniczu
Śląska Czeskiego i Moraw;
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5) Stowarzyszenie „Partnerstwo Borów Niemodlińskich”- zwane LGD jest partnerem trójsektorowym,
składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. LGD działa jako
Stowarzyszenie i jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób
prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich gmin: Dąbrowa, Niemodlin, Tułowice, Komprachcice, Łambinowice, Strzeleczki,
Prószków, Biała i Korfantów;
6) Gminne Stowarzyszenie Partnerskie „PARTNER” – posiada około 90 członków, utrzymuje się ze składek
członkowskich oraz dotacji celowych. Stowarzyszenie od początku swojego istnienia zajmuje się
realizacją zadań w zakresie współpracy partnerskiej z Gminami Hasbergen – Niemcy i Mĕsto Albrechtice
– Czechy, organizując cykliczne spotkania kulturalne, po ustaleniu i zatwierdzeniu przez Wójta Gminy
kalendarza spotkań na każdy rok.
Ludność i dynamika zmian w latach 2015 – 2019
Gminę Komprachcice zamieszkuje ponad 8 852 mieszkańców z czego liczba osób zameldowanych na
pobyt czasowy wynosi 187.
Stan na dzień
31.12.2015 r.
31.12.2016 r.
31.12.2017 r.
31.12.2018 r.
31.12.2019 r.

Liczba ludności
10.669 + 324(cz.) = 10.993
10.689 + 350(cz.) = 11.039
8.612 + 199(cz.) = 8.811
8.605 +207(cz.) = 8. 812
8665 + 187 (cz.) = 8. 852

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 2015 -2019
Rok
2015
2016
2017
2018
2019
Ogółem

Chłopcy
54
36
40
30
40
200

Dziewczynki
29
42
46
51
37
205

Mężczyźni
56
54
54
36
39
239

Kobiety
73
46
32
58
47
256

Razem
83
78
86
81
77
405

Zgony w latach 2015 - 2019
Rok
2015
2016
2017
2018
2019
Ogółem

Razem
129
100
86
94
86
495

Raport o stanie gminy Komprachcice – za 2019 r.

11

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 31.12.2019 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
1 222
254
2 845
1 199
528
1 736
1 068
8 852

W okresie od początku do końca 2019 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zwiększyła się o 40 osób, przez
co na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 8 852 osoby, w tym 4 610 kobiet i 4 202 mężczyzn.
W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:
a) liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (15 lat i mniej) wynosiła 558 osób, a liczba
mieszkańców – (15 lat i więcej) wynosiła 613 osób,
b) liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15 – 59 lat) wynosiła 2873 osób, a liczba mieszkańców
w wieku produkcyjnym (15 – 65) wynosiła 2996 osób,
c) liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 1197 osoby, a liczba mieszkańców w wieku
poprodukcyjnym wynosiła 615 osoby .

Pomoc społeczna
Na początku roku 2019 szacowano, że 91 osób zagrożonych było ubóstwem, na koniec 2019 roku stan
ten nie zmienił się.
W Gminie Komprachcice pomoc i wsparcie w roku 2019 uzyskało 428 osób, co stanowiło 4,84%
wszystkich mieszkańców Gminy. W stosunku do 2018 roku, łączna liczba osób korzystających z pomocy
i wsparcia wzrosła o 25 osób. Długotrwale z pomocy społecznej korzystały 194 osoby, co stanowi taki
sam poziom jak w 2018r. 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 2019 Gmina Komprachcice przeznaczyła 4 770,50 zł na wynagrodzenia za sprawowanie opieki
wypłacane opiekunom prawnym.
W roku 2019 z pomocy społecznej skorzystały 130 rodziny, w których znajduje się ogółem 235 osób.
Ze świadczeń pomocy społecznej w latach 2015 – 2019 wydano następujące liczby decyzji
administracyjnych (dane dotyczą zasiłków okresowych):
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2015rok
179 decyzji

2016 rok
181 decyzji

12

2017 rok
161 decyzji

2018 rok
147 decyzji

2019 rok
147 decyzji

Liczba osób długotrwale korzystających (124 osoby) z pomocy społecznej w podziale na wiek i płeć wg
liczby wypłaconych świadczeń:
Grupa wiekowa
0 - 17
wiek produkcyjny
wiek poprodukcyjny

Ogółem
30
63
31

Kobiety
9
25
24

Mężczyźni
21
38
7

Ochrona zdrowia
W Gminie Komprachcice funkcjonowały dwa prywatne podmioty służby zdrowia, realizujące zadania
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. 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 IV.16.2018 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 900 dzieci oraz 170 seniorów;
2) 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 428 osób,
z tego także rodziny 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;
3) Realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, Gmina
Komprachcice przyjęła 110 wniosków o wydanie Kart Dużej Rodziny.
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 147 wniosków;
4) W Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi drugi rok funkcjonuje gabinet pielęgniarski, na
podstawie zawartej umowy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „MEDICOM”
w
Komprachcicach, którego koszty
pokrywa
Narodowy
Fundusz Zdrowia. Opieka
i wizyty pielęgniarskie prowadzone są systematycznie;
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5) Dzięki wspólnym staraniom władz samorządowych wojewódzkich i gminnych, na terenie Gminy
Komprachcice w miejscowości Polska Nowa Wieś w dniu 30 listopada 2016 roku powstała baza
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, która mieściła się w prowizorycznych budynkach kontenerowych,
śmigłowiec stacjonował pod namiotem. W dniu 23 maja 2019 roku została otwarta nowoczesna baza
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Polskiej Nowej Wsi. Koszt wyniósł prawie
8 milionów złotych i zmieniły się warunki funkcjonowania w bazie. Powstały pomieszczenia techniczne
z prawdziwego zdarzenia , pokoje operacyjne, socjalne, ale przede wszystkim zaplecze dla śmigłowca.
Pieniądze na ten cel wyasygnował Marszałek województwa opolskiego. Załogi Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego niosą pomoc mieszkańcom całego regionu i muszą mieć jak najlepsze warunki. Gmina
Komprachcice jest dumna, że na swoim terenie posiada podniebnych ratowników. Z bazą Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego ściśle współpracują Jednostki OSP należące do KSRG z terenu Gminy. Gmina ze
swojej strony zabezpieczyła na potrzeby utworzenia bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
infrastrukturę: drogową, kanalizacyjną i wodociągową, którą wciąż zarządza i zapewnia ich
niezawodność;
6) 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 w 2019 roku dofinansowała działalność Caritasu Diecezji Opolskiej w kwocie
140 000,00 zł.;
7) W celu podniesienia świadomości w zakresie żywienia oraz zapobiegania uczuciu głodu podjęto
współpracę z Opolskim Oddziałem Banku Żywności, z pomocy tej skorzystało 291 osób z terenu Gminy
Komprachcice, przeprowadzono warsztaty dietetyczne, kulinarne i ekonomiczne. Ponadto realizowano
Rządowy Program - „posiłek w szkole i w domu”. W zakresie tej pomocy 28 dzieci i 19 osób dorosłych
skorzystało z ciepłego posiłku, 73 rodziny otrzymały świadczenie pieniężne na zakup produktów
żywnościowych.
Programy zdrowotne – realizacja zadań przez podmioty
W 2019 roku programy zdrowotne realizowały następujące podmioty:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie: ,, Cykl zajęć z pedagogiem i psychologiem w klasie IVzajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, ,, Warsztaty profilaktyczne bezpieczna szkołą”, Program
Szkolny związek sportowy”, „warsztaty Profilaktyczne- Agresja i przemoc rówieśnicza, „ Warsztaty
profilaktyczne Profilaktyka uzależnienia od alkoholu i narkotyków”, Szkolenie dla rodziców przez
psychologa z PCP Kraków - bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie przez dzieci
z zasobów internetowych,” „ Program Szkoła na widelcu”,’ cykl imprez kulinarnych”;
2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi: „Szklanka mleka”,
,,Śniadanie daje moc”, „W zdrowym ciele zdrowy duch”, „Akcja Tornister”, „Bezpieczna droga do szkoły”,
„Rodzinne Podbiegi”, „Dentobus”, „Diagnozowanie zachowań ryzykownych wśród uczniów”, „Działania w
zakresie cyberprzemocy”, „Fascynujący świat higieny jamy ustnej”, „usługi pielęgniarskie”, „Owoce i
warzywa w szkole”, „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, „Światowy dzień zdrowia”, „Trzymaj formę”,
„Usługi pielęgniarskie”, „Zdrowo jem, więcej wiem”, „Rodzinne pożegnanie lata bez nałogów i
przemocy’’, ‘’Wygląd Ma znaczenie”, „Warsztaty umiejętności społecznych – relacje międzyludzkie”,
„Warsztaty więzi rodzinne, wiem, znam , uważam”;
3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach: „Subregion Środkowy –
wysportowany i zdrowy”, „Sztuczna inteligencja I –sze programowanie w szkołach opolskiego NUTS-3”,
„Umiem pływać”, „Zdrowo jem, więcej wiem”, „Akademia – uwielbiam”, „Program dla szkół owoce i
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warzywa w szkole”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczne ferie”,
„Bezpiecznie poruszam się po drodze”, „Szkolny Klub Sportowy”, „Śniadanie daje moc”;
4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku: „Bezpieczny Puchatek”, „Kompetencje na szóstkę”
5) Publiczne Przedszkole w PNW: „Spartakiada przedszkolaków”, „Jestem częścią przyrody korzystanie
z poidełek’’, „Zdrowe odżywianie”, „Dzień Dziecka”, „Rodzinny Piknik”;
6) Publiczne Przedszkole w Ochodzach: ,,Prelekcja specjalisty – logopedy”, „ dla rodziców – Jak
wspomagać rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym”, „Program edukacyjny mamo tato wolę
wodę”, „Warsztaty profilaktyczne bezpieczne wakacje”, „Program profilaktyczny zdrowy przedszkolak”,
„warsztaty profilaktyczne pierwsza pomoc przedmedyczna”, „cykl warsztatów kulinarnych”;
7) Publiczne Przedszkole w Komprachcicach: „Udział w spartakiadzie przedszkolaków”, „Organizacja
zdrowego odżywiania dzieci – Jem zdrowo i kolorowo”, „Mamo, Tato wolę wodę”, „Organizacja
warsztatów z zakresu bezpieczeństwa”, „Piknik rodzinny”;
8) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach zrealizował „Bieg Niepodległości”, „Rodzinne podbiegi”,
„ Komprachcicka liga futsalu”, „Jarmark Adwentowo- Bożonarodzeniowy”;
9) G K R P A 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).
Rada Gminy Komprachcice podjęła uchwałę nr XXXIX.282.2018 r. w dniu 10 września 2018 roku w której
ustaliła zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz liczbę zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem
sprzedaży.
Obowiązujące ustalenia:
1) punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości
mniejszej niż 20 metrów, liczonej od wejścia do takich obiektów jak: szkoły, przedszkola, żłobek, gminne
place zabaw;
2) odległość, o której mowa w pkt 1 należy mierzyć wzdłuż ciągów komunikacyjnych;
3) Rada Gminy ustaliła limit 45 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży, a w tym:
a) 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
b) 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18 % alkoholu
(z wyjątkiem piwa),
c) 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu;
4) limit 66 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży, w tym:
a) 22 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
b) 22 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu
(z wyjątkiem piwa),
c) 22 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18%.
Wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wg stanu na 31.12.2019 roku:
1) 16 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
w tym:
a) do 4,5% alkoholu i piwo - 6,
b) od 4,5% do 18% alkoholu – 5,
c) powyżej 18% - 5;
2) 33 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży w tym:
a) do 4,5% alkoholu i piwo – 11,

Raport o stanie gminy Komprachcice – za 2019 r.

15

b) od 4,5% do 18% alkoholu – 11,
c) powyżej 18% alkoholu – 11.
Fundusz korkowy - środki uzyskane przez Gminę z zezwoleń na sprzedaż alkoholu
Planowany fundusz na rok 2019 wynosił 105 000,00 zł, wydatkowano 91 526,72zł. Z funduszu korkowego
sfinansowane zostały wydatki m.in. na:
 usługi związane z terapią psychologiczną (psycholog: 2 x w miesiącu w siedzibie GOPS oraz
wykłady w placówkach oświatowych), na kwotę 17 000,00 zł
 wynagrodzenie za pracę w GKRPA, na kwotę 3 825,00 zł
 zakup usług pozostałych 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 626
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
339
174
36
31
23
23
626

Powierzchnia
użytków w ha
474,8903
518,0582
217,8202
255,1495
284,0397
931,0257
2 680,9836

Wykaz zaległości, nadpłat, planowanych odsetek na dzień 31.12.2019 r.

Lp. Treść
1
2
3
4
5

6
X

Zaległość

Nadpłata Odsetki

Pod. od nieruchomości - osoby prawne
154 890,36 5,00
Podatek rolny – osoby prawne
4,00
0,00
Podatek leśny – osoby prawne
0,00
0,00
Podatek od środków transportu – osoby prawne
1721,95
0,00
Łączne zobowiązanie
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne
Podatek rolny – osoby fizyczne
300 691,99 8 450,01
Podatek leśny – osoby fizyczne
Podatek od środków transportu – osoby fizyczne
12 620,48
0,00
Ogółem
469 928,78 8 455,01

95 332,00
0,00
0,00
40,00

65 688,00
2 787,00
163 847,00

W zestawieniu uwzględniono sołectwa: Chmielowice i Żerkowice (wykaz opracowany w oparciu
o wydruki z systemu ADAS, moduł „karty kontowe”)
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Podmioty gospodarcze
Zgodnie z bazą REGON GUS, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. ilość zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych, które mają główne miejsce prowadzenia działalności w Gminie Komprachcice
obejmowała 1293 pozycje (ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w roku 2018 wynosiła
1274 pozycje), z czego na poszczególne miejscowości przypada:
 Domecko 139 podmiotów oraz 15 podmiotów prowadzących działalność w miejscowości
Domecko (przysiółek Pucnik)
 Dziekaństwo: 30 podmiotów
 Komprachcice: 418 podmiotów
 Ochodze: 175 podmiotów
 Osiny: 88 podmiotów
 Polska Nowa Wieś: 272 podmioty
 Wawelno: 156 podmiotów.
Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie Gminy to przede wszystkim małe i średnie zakłady
rodzinne. Do wiodących branż zaliczyć należy:
usługi ogólnobudowlane, obróbka drewna, handel i naprawy pojazdów samochodowych, gastronomia.
Finanse Gminy
Dochody budżetowe zaplanowane w budżecie Gminy Komprachcice na 2019 r. (po wprowadzonych
zmianach) w wysokości 36 867 327,86 zł zostały wykonane w wysokości 37 443 849,51 zł, tj. 101,56%,
w tym dochody majątkowe ujęte po stronie planu w łącznej wysokości 2298247,81 zł wykonano
w wysokości 2 596 210,32 zł, tj. w 112,96%.
Plan wydatków budżetowych (po zmianach) w wysokości 38 810 327,25 zł został wykonany w wysokości
35 325 870,11 zł tj. w 91,02%, w tym wydatki majątkowe ujęte po stronie planu w łącznej wysokości
4 131 008,38 zł wykonano w wysokości 2 922 211,03 zł, tj. w 70,74%
Na koniec roku 2019 wykonane dochody bieżące wyniosły 34 847 639,19 zł, natomiast wykonane wydatki
bieżące stanowiły kwotę 32 403 659,08 zł.
Realizacja budżetu Gminy za 2019 rok zamknęła się nadwyżką budżetową w wysokości 2 117 979,40 zł.
Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 3 936,70 zł, natomiast wydatki w przeliczeniu na
1 mieszkańca wynosiły 3 660,60 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. Zadanie to jest zadaniem dwuletnim, a w roku 2019 kwota zewnętrznego finansowania
to 1 507 699,34, kwota wkładu własnego to kwota 547 002,87 zł;
2) Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami
w gminach Opole, Komprachcice i Turawa, kwota zewnętrznego finansowania w roku 2019 to
42 500 zł wkład własny to 11 730,00 zł (jest to zadanie dwuletnie które zostało zakończone w 2019 r.);
3) W unihokej gramy, gramy w całej Europie, kwota zewnętrznego finansowania w roku 2019 to
16 447,24 zł wkład własny to 3 149,16 zł (jest to zadanie dwuletnie które zostało zakończone
w 2019 r.);
4) Otwarte strefy aktywności ruchowej, kwota zewnętrznego finansowania z Ministerstwa Sportu w roku
2019 to 42 719,25 zł i tyle samo stanowił wkład własny.
Na promocję Gminy Komprachcice w 2019 roku wydano 8 676,00 zł, które przeznaczono na zakupy
w kwocie 1 260,00 zł oraz na usługi w kwocie 7 146,00 zł. Wydatki zostały poniesione na rzecz
dostawców wyłonionych w trybie zapytania o cenę.
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Ogłoszenia w prasie oraz w innych środkach masowego przekazu dotyczyły głównie ogłoszeń związanych
z gospodarką gruntami (sprzedaż) – reklama prasowa i informacja w kwocie 1 828,76 zł, oraz pozostała
promocja – koszulki i balony w kwocie 590,00 zł, druk zaproszeń oraz kartek świątecznych w kwocie
320,00 zł, reklama w prasie w kwocie 2 496,00 zł, reklama w radio 4 428,00 zł.
Gmina Komprachcice w 2019 r. wydawała gazetę gminną „Wieści Gminy Komprachcice” – umowa
o dzieło, której wartość wyniosła: 47 880 zł. Gazeta wydawana była w nakładzie 1 000 egzemplarzy
miesięcznie – nieodpłatnie dla mieszkańców Gminy.
Dochody i wydatki w latach 2015-2019
Wykonanie
dochodów
i wydatków
gminy
Komprachcice

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

Wykonanie planu
dochodów wg
stanu na 31.XII

29 176 265,52

31 551 071,79

28 131 962,16

33 795 327,30

37 443 849,51

Wykonanie planu
wydatków wg
stanu na 31.XII

27 408 952,23

30 943 269,73

27 540 444,82

34 911 360,83

35 325 870,11

Nadwyżka/
Deficyt

1 767 313,09

607 802,06

591 517,31

- 1 116 033,53

2 117 979,40

Realizacja budżetu Gminy za 2019 rok zamknęła się nadwyżką budżetową w wysokości 2 117 979,40 zł.
Poziom zadłużenia
Poziom
zadłużenia
wg stanu na
dzień 31.XII

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

1 500,000,00

1 800 000,00

1 052 512,92

2 345 000,00

1 213 333,32

Zobowiązania finansowe Gminy Komprachcice na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły ogółem:
1 213 333,32 zł i przedstawiały się następująco:
 Kredyt – Bank Spółdzielczy Łubniany – 1 213 333,32 zł – ciąg pieszo-rowerowy.
Zaległości podatkowe podatników – stan na 31.12. 2019 r.
Zaległości podatkowe posiadają następujący podatnicy:
 osoby fizyczne: 313 312,47 zł
 osoby prawne: 156 616,31 zł
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Stan realizacji inwestycji
Zadania inwestycyjne - 2019 r.
Zadanie
Wykupy sieci wodociągowej
Czas na rower-Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w
Aglomeracji Opolskiej - nadzór
Ciąg pieszo-rowerowy Komprachcice-Ochodze
Czas na rower-budowa ścieżek pieszo-rowerowych w
Aglomeracji Opolskiej

Plan
50 000,00

Wykonanie
%
4 084,50
8,17%

Wykonanie

24 897,14

0,00

0,00%

2 056 916,94

2 056 916,94

100,00%

9 793,87

0,00

0,00%

Czas na rower-budowa ścieżek pieszo-rowerowych w
Aglomeracji Opolskiej - droga powiatowa

51 000,00

45,01

0,09%

Czas na rower-Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w
Aglomeracji Opolskiej - droga gminna

225 678,89

3 690,00

1,64%

67 000,00
3 000,00
24 600,00

67 925,70
1 850,40
15 990,00

101,38%
61,68%
65,00%

121 377,12

3 532,73

2,91%

150 000,00

140 265,12

93,51%

14 040,00

0,00

0,00%

12 500,00

0,00

0,00%

50 000,00

13 417,58

26,84%

FS PNW : Zakup sprzętu do koszenia i sprzętu do
utrzymania czystości w sołectwie

13 202,00

13 202,00

100,00%

Przebudowa i rozbudowa istniejącego PSZOK wraz z
wyposażeniem

55 000,00

54 999,99

100,00%

Wspólna akcja segregacja – działania informacyjnoedukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach
Opole, Komprachcice, Turawa

54 500,00

54 230,00

99,50%

10 851,00

10 851,00

100,00%

3 700,00

3 700,00

100,00%

670 951,42

41 198,89

6,14%

100 000,00
3 769 008,38

85 435,80
2 571 335,66

85,44%
68,22%

Zakup działki nr 1180/1 , KM 6 -Komprachcice
Zakup działki nr 643/5 i 636/5 - Dziekaństwo
Modernizacja parteru PSP w Wawelnie
Termomodernizacja Budynku Publicznej Szkoły
Podstawowej w Domecku
Modernizacja Publicznego Przedszkola w PNW
FS Komprachcice: Zagospodarowanie działki gminnej na
potrzeby sołectwa
Z kulturą w plenerze na TY
Wykup kanalizacji sanitarnej od indywidualnych
inwestorów

FS Komprachcice: Utwardzenie terenu na potrzeby
sołectwa Komprachcice
Wykonanie wiaty w Komprachcicach
Przebudowa sali wielofunkcyjnej i wyposażenie
Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach
Otwarte strefy aktywności ruchowej
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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

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%

2019

35 325 870,11

2 922 211,03

8,27%

Zadania remontowe dróg w 2019 roku.
W 2019 roku wykonano bieżące remonty nawierzchni jezdni dróg gminnych, na terenie Gminy
Komprachcice. Remonty bieżące wykonała firma "Remonty Dróg Marcinków RDM” z Olszanki na łączną
kwotę 50.000,00 zł.
Fundusz sołecki
W 2019 r. odbyło się 7 zebrań wiejskich dotyczących uchwalenia funduszu sołeckiego oraz 7 zebrań
wiejskich w sprawie zmian zadań w ramach funduszu sołeckiego. Sołectwo Osiny dokonało zmian – 2
razy, sołectwo Domecko dokonało zmian – 2 razy, sołectwo Dziekaństwo dokonało zmian – 2 razy,
sołectwo Wawelno dokonało zmian – 1 raz. Frekwencja na tych zebraniach była niska i kształtowała się
na poziomie kilku procent.
W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w Gminie Komprachcice, zaplanowano 189 807, 37 zł,
zrealizowano wydatki na łączną kwotę 189 498,20 zł, tj. 99,84% na następujące przedsięwzięcia:
Sołectwo Domecko
 Zakup wyposażenia dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP Domecko - kwota wydatków:
7 221,47 zł
 Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie oraz zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek
spalinowych - kwota wydatków: 1 408,32 zł
 Dofinansowanie dożynek Gminy Komprachcice, które odbędą się w 2019 r. w Domecku - kwota
wydatków: 19 819,80 zł
 Zakup i wymiana tablic wiejskich na ogłoszenia - kwota wydatków: 2 000,00 zł
Sołectwo Dziekaństwo
 Konserwacja zieleni w sołectwie Dziekaństwo - kwota wydatków: 2 905,20 zł
 konserwacja kosiarki - kwota wydatków: 200,00 zł
 nasadzenie drzew dookoła placu zabaw - kwota wydatków: 4 959,03 zł
 Organizacja imprezy dożynkowej w 2019 - kwota wydatków: 3 000,00 zł
 zakup i montaż ławek na cmentarzu w Dziekaństwie - kwota wydatków: 799,99 zł
 odnowienie tablic ogłoszeniowych - kwota wydatków: 148,49 zł
 Utrzymanie domeny sołeckiej dziekanstwo.pl (2019) - kwota wydatków: 492,00 zł
 Zakup wyposażenia kuchni - kwota wydatków: 1 178,43 zł
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Sołectwo Komprachcice
 Zakup mundurów dla OSP w Komprachcicach - kwota wydatków: 5 500,00 zł
 Organizacja uroczystości dożynkowych w sołectwie Komprachcice - kwota wydatków: 550,00 zł
 Witacz - element promujący sołectwo na wjeździe do wsi - kwota wydatków: 1 500,00 zł
 Organizacja uroczystości dożynkowych w sołectwie Komprachcice - kwota wydatków: 1 447,61 zł
 Organizacja uroczystości dożynkowych w sołectwie Komprachcice - kwota wydatków: 1 790,00 zł
 Utwardzenie terenu na potrzeby sołectwa Komprachcice - kwota wydatków: 10 851,00 zł
 Zakup urządzeń gastronomicznych - kwota wydatków: 5 490,00 zł
 Uszycie strojów okolicznościowych na potrzeby sołectwa - kwota wydatków: 3 499,98 zł
Sołectwo Ochodze
 Docieplenie budynku OSP, zakup materiałów - kwota wydatków: 17 500,00 zł
 Zakup i montaż monitoringu przy straży i boisku pod lasem - kwota wydatków: 7 338,80 zł
 Zakup paliwa do kosiarki - kwota wydatków: 300,00 zł
 Zakup witaczy - kwota wydatków: 1 500,00 zł
 Zakup opału - kwota wydatków: 1 500,00 zł
 Kabel energetyczny (naprawa) boisko pod lasem - kwota wydatków: 2 500,00 zł
Sołectwo Osiny
 Kwiaty i rośliny ozdobne - kwota wydatków: 500,00 zł
 Paliwo do kosiarek - kwota wydatków: 199,45 zł
 Ławo - stoły 13 kpl - kwota wydatków: 4 679,95 zł
 Ławo - stoły 13 kpl - kwota wydatków: 430,00 zł
 Osłony - plandeki do wiaty - kwota wydatków: 1 800,00 zł
 Sprzęt, materiały do konserwacji, napraw i remontów obiektów i placów - kwota wydatków:
581,45 zł
 Oprawa muzyczna festynu - kwota wydatków: 6 300,00 zł
 Oprawa muzyczna festynu - kwota wydatków: 1 900,00 zł
 Sprzęt audiowizualny do świetlicy - kwota wydatków: 3 999,97 zł
 Zabezpieczenie festynu sołectwa Osiny - kwota wydatków: 2 434,17 zł
Sołectwo Polska Nowa Wieś
 Paliwo i akcesoria - kwota wydatków: 499,93 zł
 Przegląd i naprawa kosiarek - kwota wydatków: 1 000,00 zł
 Zakup sprzętu do koszenia i sprzętu do utrzymania czystości w sołectwie - kwota wydatków:
13 202,00 zł
 Zakup sprzętu do koszenia i sprzętu do utrzymania czystości w sołectwie - kwota wydatków:
6 798,00 zł
 Zakupy i zagospodarowanie placów - kwota wydatków: 3 000,00 zł
 Zakup witaczy - kwota wydatków: 1 500,00 zł
 Dofinansowanie imprezy dla dzieci - kwota wydatków: 1 998,90 zł
 Wynajem TOI-TOI na imprezy w sołectwie - kwota wydatków: 998,36 zł
 Organizacja imprez - kwota wydatków: 1 638,78 zł
Sołectwo Wawelno
 Zakup sprzętu oraz wyposażenia dla działalności OSP - kwota wydatków: 1 500,00 zł
 Zakup drzewek, krzewów, kwiatów, nawozu, trawy, środków ochrony roślin - kwota
wydatków: 984,10 zł
 Przegląd, naprawa zakup części do kosiarek oraz zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarek - kwota
wydatków: 2 122,77 zł
 Wykonanie cokołu i zamontowanie słupków w sadzie wiejskim - kwota wydatków: 2 950,00 zł
 Przegląd, naprawa zakup części do kosiarek oraz zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarek - kwota
wydatków: 978,02 zł
 Wynajem i czyszczenie TOI-TOI na stawie Gliniok - kwota wydatków: 799,20 zł
 Przetarcie drzewa na ławki - kwota wydatków: 750,31 zł
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Wykonanie podłogi w sali wiejskiej na boisku - kwota wydatków: 7 250,00 zł
Wykonanie szafek do budynku świetlicy - kwota wydatków: 1 214,77 zł
Zakup i montaż garażu 4x5m, położenie kostki brukowej ok. 80m2, zakup regałów, materiałów do
instalacji elektrycznej oraz osprzętu i oświetlenia - kwota wydatków: 12 087,95 zł.

Wykonanie funduszu sołeckiego w 2019 roku
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Prace melioracyjne
W 2019 roku wykonano prace na ogólną kwotę 25 488,20 zł polegające na:
1) mechanicznym odmuleniu rowu, wycince drzew i krzewów w miejscowości Dziekaństwo na długości
405 mb.;
2) osuszeniu gruntu wzdłuż ulicy Krzyżowej w linii Komprachcice/Dziekaństwo, ułożono rurę
prefabrykowaną na długości 30 mb, odtworzono na tym odcinku rów oraz drogę – koszt zadań z poz. 1 i 2
to kwota 11 388,60 zł;
3) mechanicznym odmuleniu cieku oraz wycince drzew i krzewów w miejscowości Osiny, na długości 140
mb, zadanie wykonano na kwotę 11 000 zł;
4) czyszczeniu rowu w działce 1783 – ul. Ochodzka w Komprachcicach na odcinku o długości 300 mb na
kwotę 3 099 zł.
Remonty w klubach, świetlicach wiejskich, na placach zabaw oraz naprawa elewacji budynku Urzędu
1.
2.
3.
4.
5.

Naprawa elewacji budynku Urzędu Gminy po uszkodzeniu
Remont toalet w PSP w PNW
Kontynuacja modernizacji parteru Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie
Remont stropów w PP W PNW
Kontynuacja termomodernizacji, remontu i docieplenia budynku Publicznej Szkoły Podstawowej
w Domecku
6. Kontynuacja przebudowy i wyposażenia Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach
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Infrastruktura techniczna i zagospodarowanie przestrzenne
Na początku 2019 roku miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 24,1%
powierzchni Gminy, na koniec roku wartość procentowa wynosiła – 99,9%. W roku 2019 uchwałą
nr XV.88.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 października 2019 r. przystąpiono do sporządzenia
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice.
W 2019 r. wydano 4 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
1) Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 mm PE w miejscowości Wawelno na dz. nr 269 (ul.
Dąbrowska), 473/140 (ul. Zbożowa) dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie,
Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, ul. Armii Krajowej 2, 45 – 071 Opole;
2) Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Polska Nowa Wieś, na dz.
nr 849/1 km 7 i 756/8 km 6 w rejonie ul. Lipowej – dla osoby fizycznej;
3) Przebudowa i rozbudowa istniejącego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
położonego w miejscowości Polska Nowa Wieś na dz. nr 1157, 1158, 1159, km 2;
4) Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 mm PE w miejscowości Wawelno dla Spółki
Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, ul. Armii Krajowej 2,
45 – 071 Opole – postępowanie umorzono z powodu wejścia w życie mpzp.
Rada Gminy Komprachcice podjęła następujące uchwały dotyczące uchwalenia planów
zagospodarowania przestrzennego:
1) uchwała nr VI.25.2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII.183.2017 Rady
Gminy Komprachcice z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny oraz uchwała nr X.48.2019 z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny (ogłoszona w Dz.
Urzędowym Woj. Opolskiego z 2019 r., poz. 2183 z dnia 26 czerwca 2019 r).;
2) uchwała nr VII.40.2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice (ogłoszona w Dz. Urzędowym Woj. Opolskiego
z 2019 r., poz. 1564 z dnia 19 kwietnia 2019 r.) oraz uchwała nr XVII.94.2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Komprachcice;
3) uchwała nr X.49.2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia mpzp wsi Ochodze, Gmina
Komprachcice (ogłoszona w Dz. Urzędowym Woj. Opolskiego z 2019 r., poz. 2184 z dnia 26 czerwca
2019 r.);
4) uchwała nr X.50.2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia mpzp wsi Wawelno, Gmina
Komprachcice (ogłoszona w Dz. Urzędowym Woj. Opolskiego z 2019 r., poz. 2185 z dnia 26 czerwca 2019
r.) oraz uchwała nr XVII.96.2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp wsi
Wawelno;
5) uchwała nr X.51.2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia mpzp wsi Polska Nowa Wieś,
Gmina Komprachcice (ogłoszona w Dz. Urzędowym Woj. Opolskiego z 2019 r., poz. 2186 z dnia 26
czerwca 2019 r.) oraz uchwała nr XVII.97.2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany mpzp wsi Polska Nowa Wieś;
6) uchwała nr XVII.95.2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp wsi
Domecko.
Rada Gminy w 2019 roku podjęła również uchwałę nr XV.88.2019 z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Komprachcice.
W 2019 roku wydano 19 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 15 decyzji dotyczących zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 4 decyzje inne.
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Gospodarowanie odpadami i ochrona środowiska
W 2019 roku odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie z terenu Gminy Komprachcice
realizowany był przez firmę REMONDIS Opole Sp. z o.o. na podstawie 2-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. PSZOK czynny jest w poniedziałki,
środy i piątki oraz dodatkowo w dwie soboty w miesiącu.
Stawka za odbieranie i zagospodarowanie odpadów od 2020 r. wynosi 22,50 zł/osobę.
1) Gmina Komprachcice uczestniczyła w projekcie pn. „Wspólna akcja segregacja – działania
informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”
finansowanego ze środków programu unijnego RPO. W ramach projektu przeprowadzono teatrzyki w
przedszkolach i lekcje edukacyjne w szkołach oraz zorganizowano festyn ekologiczny skierowany do szkół
podstawowych w Gminie Komprachcice. Przeprowadzono również dwa konkursy ekologiczne: plastyczny
dla przedszkolaków i II życie odpadów dla szkół podstawowych. W ramach projektu każda ze szkół
otrzymała zestaw do segregacji, a każde przedszkole ławo-stół o tematyce segregacji odpadów.
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. W roku 2019 w
Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku przeprowadzono akcję wspólnie z Aglomeracją Opolską. W
ramach współpracy Gmina otrzymała worki i rękawice niezbędne do akcji oraz lunch pakiety. Podczas
„Akcji” przeprowadzono również zbiórkę woreczków foliowych.
3) W odpowiedzi na ogłoszony w 2019 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
kwalifikowane, pokryte z budżetu Gminy Komprachcice oraz środki WFOŚiGW w Opolu złożyły się,
działania obejmujące:
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 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 8,52 Mg azbestu
na łączną kwotę 6 683,04 zł, na którą przypada:
 dotacja z WFOŚiGW w Opolu do 85 % kosztów realizacji zadania tj. kwota: 2982,02 zł,
 udział środków Gminy, kwota: 719,00 zł.
Zadanie zrealizowano zgodnie z umową dotacji nr 78/2019/G-26/OZ-ZOA/D z dn. 9 października 2019 r.
Uchwałą Nr VII.30.2019 Rada Gminy Komprachcice w dniu 28 marca 2019 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:

a) odławianiem bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt,
b) sterylizacją i kastracją kotów wolno żyjących,
c) sterylizacją i kastracją psów przekazanych do adopcji,
d) 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: 26 305,20 zł;
7) Rozpatrzono 92 sprawy związane z usunięciem drzew i krzewów.
Sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna
Długość czynnej sieci:
a) wodociągowej na koniec 2019 r. wynosiła 73,36 km,
b) kanalizacyjnej, będącej w zarządzie administracji Gminy bądź ZGKiM na dzień 31 grudnia 2019 r.
wyniosła 27,14 km.
Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 97 - 98% mieszkań. W przypadku sieci kanalizacyjnej,
dane przedstawiają się podobnie, tj. około 95 - 96%.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku istniało 732 przyłączy do sieci kanalizacyjnej.
Oprócz sołectwa Ochodze, wszystkie pozostałe sołectwa Gminy Komprachcice posiadają sieć gazową,
nadal rozbudowywaną wewnątrz sołectw.
Oświata i wychowanie
Szkoły
W 2019 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.
Liczbę uczniów korzystających z nauczania indywidualnego, kształcenia specjalnego i zidywidualizowanej
ścieżki kształcenia w 2019, przyznawanych uczniom przez dyrektorów na podstawie opinii i orzeczeń
poradni psychologiczno- pedagogicznych obrazuje tabela poniżej:

PSP Domecko
PSP Komprachcice
PSP PNW
PSP Wawelno

nauczanie
indywidualneliczba uczniów

Kształcenie
liczba uczniów

I-VIII 2019
1
2
0
0

IX-XII 2019
1
1
0
0

I-VIII 2019
3
8
1
1

IX-XII 2019
3
8
0
1

I-VIII 2019
0
4
0
0

IX-XII 2019
0
4
0
2

2

13

12

4

6

razem 3

specjalne-

Zindywidualizowana ścieżka
kształcenia- liczba uczniów

Wydatki na poszczególne szkoły z budżetu Gminy kształtowały się następująco:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku:
a) oddział przedszkolny – 331 529,30 zł’
b) klasy I-VIII – 1 426 556,39 zł;
2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach:
a) klasy I-VIII - 2 649 559,73 zł,
b) klasy III gimnazjalne - 1 018 943,30 zł;
3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi - 1 4 24 105,71 zł;
4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie:
a) oddział przedszkolny – 391 996,09 zł,
b) klasy I- VIII - 1 374 917,90 zł.
Część oświatowa rocznej kwoty subwencji ogólnej dla Gminy Komprachcice na rok 2019 wyniosła
7 995 091,00 zł. Oprócz tego została przyznana Gminie Komprachcice na rok 2019 kwota 73 982,00 zł ze
środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przeznaczona na
dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne.
We wrześniu 2019 r. naukę w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę rozpoczęło 423
uczniów w 34 oddziałach:
Lp.
1
2
3
4

szkoły podstawowe
PSP Domecko
PSP Komprachcice
PSP Polska Nowa Wieś
PSP Wawelno

liczba uczniów/ liczba oddziałów
62/8
231/13
65/6
65/7
razem 423/34

W 4 oddziałach gimnazjalnych funkcjonujących w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana
Twardowskiego w Komprachcicach uczyło się 59 uczniów.
W czerwcu 2019 r. szkoły ukończyło:
1) Publiczną Szkołę Podstawową w Domecku- 12 uczniów klasy VIII;
2) Publiczną Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach- 34 uczniów klas VIII
oraz 59 uczniów III klas gimnazjalnych;
3) Publiczną Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi- 10 uczniów klasy VIII;
4) Publiczną Szkołę Podstawową w Wawelnie- 7 uczniów klasy VIII.
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Wyniki egzaminów w gimnazjach w roku szkolnym 2018/2019 kształtowały się następująco:
Część humanistyczna
Szkoła
j. polski

Publiczna
Szkoła
Podstawowa im. ks. 65,7
Jana Twardowskiego
w Komprachcicach
powiat opolski
61,9
województwo
opolskie

60,4

Część matematycznoCzęść językowa
przyrodnicza
przedm.
przyrodn.

j. angielski

j. niemiecki

P

R

P

R

38,1

53,4

77,7

59,8

64,8

58,3

56,2

39,8

47,7

68,5

50,8

67,6

64,7

56,6

40,3

48,2

68,9

52,4

62,9

62,5

historia,
WOS

matematyka

58,4

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

W kwietniu 2019 został przeprowadzony po raz pierwszy egzamin ósmoklasisty, który obejmuje
wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do
wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I–VIII. Do egzaminu przystępują uczniowie VIII klasy
szkoły podstawowej. W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów
obowiązkowych, tj.:
1. języka polskiego
2. matematyki
3. języka obcego nowożytnego.
Tabela poniżej obrazuje wyniki uzyskane przez uczniów z poszczególnych szkół w 2019 (stan na 31 lipca
2019):

szkoła

język polski- w
%
PSP Domecko
70,8
PSP Komprachcice
64,8
PSP PNW
59,8
PSP Wawelno
66,9
Gmina Komprachcice 65,8
powiat opolski 62,0
województwo opolskie 60,8

matematykaw%
60,4
43,7
41,1
37,0
47,0
45,6
43,4

język nowożytny – w %
język angielski
język niemiecki
76,0
62,4
70,5
62,3
66,3
53,4
82,8
76,3
72,2
62,2
58,8
62,1
58,4
54,6

Przedszkola
W 2019 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 oraz
dwa oddziały przedszkolne w szkołach: w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku oraz
w Publicznej Szkole Podstawowej w Wawelnie. Do 12 oddziałów w gminnych przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych uczęszczało 250 dzieci, w tym w wieku 2,5-5 lat – 184 dzieci oraz w wieku 6 lat - 66 dzieci.
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Do poszczególnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało (stan
na 30.09.2019r.):
1) Przedszkole Publiczne w Komprachcicach - 110 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 - 30 dzieci (II oddziały);
5) Oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Wawelnie - 35 dzieci (II oddziały).
W 2019 r. Gmina Komprachcice otrzymała tzw. „dotację przedszkolną” na dzieci w wieku 3 - 5 lat
w wysokości 256 749,00 zł oraz w kwocie ogólnej subwencji oświatowej na 2019 r. na zadania
pozaszkolne, tj. dzieci 6-letnie w przedszkolach 194 271,14 zł, dzieci sześcioletnie w oddziałach
przedszkolnych – 42 739,65 zł oraz dzieci 6 - letnie wieś/miasto do 5 tys. mieszkańców – 48 567,79,
razem subwencja - 425 295,33 zł. Koszty utrzymania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych to kwota
3 323 392,84 zł.
Gmina Komprachcice prowadzi Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi, do którego uczęszczało 32 dzieci
w 4 oddziałach żłobkowych.
W 2019 r. na prowadzenie żłobka Gmina wydała 616 333,33 zł. Z programu „Maluch+” uzyskano wsparcie
w wysokości 57 600,00 zł.
Realizowane zadania oświatowe:
Wyszczególnienie

Publiczna Szkoła
Podstawowa im.
Janusza Korczaka
w Polskiej Nowej
Wsi

Publiczna Szkoła
Podstawowa w
Wawelnie

Nazwa projektu

Rodzaj zajęć

Wnioskodawca

Czas trwania

Liczba uczniów

Opolskie Centrum
Rehabilitacji w
Korfantowie

rok szkolny
2018/2019

72

RZPWE w Opolu

IX 2018- VI
2019

20

Subregion Środkowy wysportowany i zdrowy

warsztaty

Sztuczna inteligencja I –
programowanie w szkołach
opolskiego NUTS-3

lekcje
programowania,
zajęcia w pracowni
doświadczalnej
(Zaczarowany Świat)

Szkolny Klub Sportowy

zajęcia sportowe

Szkolny Związek
Sportowy „Opolskie”

IX 2018-VI
2019

15

Ochrona różnorodności
biologicznej w Aglomeracji
Opolskiej poprzez działania
edukacyjno-informacyjne

warsztaty

Stowarzyszenie
Aglomeracja Opolska

rok szkolny
2018/2019

45

Subregion ŚrodkowyWysportowany i zdrowy

warsztaty

Opolskie Centrum
Rehabilitacji

rok szkolny
2018/2019

60

lekcje
programowania,
zajęcia w pracowni
doświadczalnej
(Zaczarowany Świat)

RZPWE w Opolu

rok szkolny
2018/19

15

Zajęcia z unihokeja
dla przedszkolaków i
uczniów
klas I-VIII

OSiR Komprachcice

rok szkolny
2018/2019

30

Sztuczna Inteligencja I programowanie w szkołach
Opolskiego NUTS - 3
Publiczna Szkoła
Podstawowa w
Domecku
W unihokej gramy, gramy w całej
Europie. Florbal hrou, hrajeme
napric Evropou
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Sztuczna inteligencja I –
programowanie w szkołach
opolskiego NUTS-3
Publiczna Szkoła
Podstawowa im.
ks. Jana
Twardowskiego w
Komprachcicach

zajęcia w
pracowniach
doświadczalnych
RZPWE w Opolu(Zaczarowany świat)

30

RZPWE w Opolu

rok szkolny
2019/2020

17

94

Subregion środkowywysportowany i zdrowy

warsztaty dla uczniów
klas 5-6

Opolskie Centrum
Rehabilitacji w
Korfantowie

rok szkolny
2018/2019
i 2019/2020

Umiem pływać

zajęcia nauki
pływania

Zdrowo jem, więcej wiem

Pogadanki i warsztaty

Ministerstwo Spotu i
Turystyki WZ LZS
Opole
Fundacja Banku
Ochrony Środowiska

wrzesieńgrudzień
2019
rok szkolny
2018/2019

25
68

Wydatki na oświatę poniesione w latach 2015 -2019
Lp.
1
2
3
4
5

rok budżetowy
2015
2016
2017
2018
2019

Wykonanie w dziale „Oświata i Wychowanie” i „Rodzina” w zł
11 849 518,52
12 399 432,42
10 194 421,18
11 039 649,57
12 285 237,48

Wydarzenia kulturalne - kalejdoskop wydarzeń
W 2019 r. na terenie Gminy Komprachcice odbyły się zaplanowane wydarzenia kulturalne takie jak:
1. 8 czerwca –
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego;
2. 14 – 16 czerwca – Bawimy się na terenie lotniska w Polskiej Nowej Wsi:
1) 14 czerwca –
Festiwal w klimatach bluesa i rocka na terenie lotniska w Polskiej Nowej Wsi,
2) 15 czerwca –
Gminne zawody strażackie, część biesiadna, występ zespołu Bayer Full,
3) 16 czerwca –
Festiwal Latawców (Kabaret z Konopi, pokazy lotnicze, wzloty balonem);
3. 30 czerwca –
V Rodzinne Podbiegi;
4. 13 lipca –
II Przegląd Piosenki Seniorów;
5. 30 sierpnia –
1 września Świętujemy w Domecku:
1) 30 sierpnia –
Dyskoteka z Radiem Park,
2) 31 sierpnia –
Turniej Sołectw,
3) 01 września –
Dożynki Gminne;
6. 15 września –
Pożegnanie lata – festyn rodzinny;
7. 27 września –
Uroczystości z okazji 70-lecia Piłki Ręcznej w Gminie Komprachcice;
8. 12 października – XXI Ogólnopolski Przegląd Piosenki Religijnej;
9. 11 listopada –
Uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości z udziałem żołnierzy 91
Batalionu Logistycznego, V Komprachcicka Niepodległościowa Dycha;
10.14 – 15 grudnia – X Jarmark Bożonarodzeniowy.
Zorganizowane zawody sportowe
Od kilkunastu lat działają kluby sportowe wspierane bezpośrednio przez Gminę. Klub Berland
Komprachcice – I liga futsalu seniorów oraz LKS OSiR Komprachcice – 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
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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 2019 r. – jako imprezy cykliczne







Jubileusz 70 – lecia gry w piłkę ręczną Gminy Komprachcice
Rodzinne Podbiegi
Komprachcicka Dycha - Bieg Niepodległości
Memoriał Mariana Krasowskiego - Turniej dzieci i żaków w badmintona oraz parabadmintona.
Memoriał Dariusza Brzozowskiego – Turniej piłki ręcznej dla juniorów młodszych

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 (84 osób), wspierając ich i zabezpieczając finansowo ich działania.
W 2019 r. Seniorzy organizowali bądź uczestniczyli w następujących imprezach, wyjazdach i spotkaniach:

 Impreza Mikołajkowa zorganizowana przez Seniorów;
 Wycieczka do Złotego Stoku, Paczkowa, Nysy;
 Wyjazd do Niemodlina i Arboretum w Lipnie – udział seniorów w zawodach sprawnościowych













połączony z grami i zabawami odprężającymi;
Wycieczka do Kamieńca Ząbkowickiego i Kłodzka;
Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka z udziałem dzieci przedszkolnych;
Dzień Kobiet i Mężczyzn;
Zabawa w karnawale oraz zabawa Andrzejkowa;
Śniadanie Wielkanocne;
Dzień Matki;
Wyjazd do operetki w Zabrzu;
Udział w zorganizowanej prelekcji z zakresu pszczelarstwa, zapoznanie uczestników spotkania
z właściwościami zdrowotnymi produktów pszczelarskich;
Udział w prelekcji przedstawicielki z Aglomeracji Opolskiej – tematyka „kwietne łąki”;
Warsztaty wielkanocne (dekoracje wielkanocne i Konkurs Palm Wielkanocnych);
II Przegląd Piosenki Seniorów „Czas nas uczy pogody”.
Zawody sprawnościowe na hali sportowej OSIR z udziałem grup senioralnych z 12 Gmin
Województwa Opolskiego.

Niektóre przedsięwzięcia, organizowane przez Seniorów bądź dla Seniorów dofinansowuje Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Komprachcicach. Seniorzy korzystają nieodpłatnie z bazy lokalowej
Samorządowego Ośrodka Kultury oraz z bazy rekreacyjno-sportowej należącej do Ośrodka Sportu
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i Rekreacji w Komprachcicach. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia gimnastyczne prowadzone
przez fizykoterapeutkę. Udział finansowy samych Seniorów pochodzi z ich rocznych składek
członkowskich ( 20 zł/osobę/rok).
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.
Inne zadania służące poprawieniu jakości życia mieszkańcom
1) Drugi etap projektu: „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) Dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego Ochotnicza Straż Pożarna w Polskiej Nowej Wsi
otrzymała do działań ratowniczo-gaśniczych samochód VOLVO – FL 280 . Całkowity koszt zakupu wyniósł
780 000,00 zł, z czego 350 000,00 zł dofinansowała Gmina Komprachcice. W zakupie samochodu
partycypowały: NFOŚ, WFOŚ, KSRG.
3) Stworzenie aplikacji mobilnej dla ułatwienia komunikacji z mieszkańcami gminy. Każdy z mieszkańców
może pobrać aplikację na swój telefon lub smartfon.
Aplikacja umożliwia pobranie konkretnych powiadomień, aktualności, informacji z zakresu zarządzania
kryzysowego, komunikatów pogodowych. Gmina w porozumieniu z kierownictwem ZGKiM zamieszcza
komunikaty informacyjne z zakresu braku w dostawie wody i jakości wody, godziny pracy PSZOK,
harmonogram wywozu śmieci.
4) 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 gminnego 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 2019 odnotowano 2 udostępnienia dla Policji – zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu
drogowym.
W roku 2019 powołana przez Wójta Komisja dokonała ponownej oceny potrzeb związanych
z rozbudowaniem monitoringu gminnego oraz wskazała miejsca do montażu kamer
w pozostałych sołectwach gminy. Ogólnie dla potrzeb wszystkich sołectw, po uzgodnieniach Komisji
z przedstawicielami: sołectw, Policji, Straży Miejskiej, Rady Gminy oraz Urzędu Gminy, docelowo
powinno być 48 kamer.
5) Czytelnictwo - działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach
oparta jest na zaspokajaniu potrzeb czytelniczych dla mieszkańców oraz czytelników z innych gmin.
Dobrze wyposażona baza biblioteczna poprzez uzupełnianie o nowe książki z beletrystyki, książki dla
dzieci, powieści obyczajowe, biografie dla czytelników dorosłych, książki z literatury popularno-naukowej
głównie dla uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów (lektury i książki z ekonomii, fizjoterapii,
pedagogiki) dają gwarancję wypełniania przez Gminę zadań w zakresie działalności czytelniczej. W roku
2019 Gminna Biblioteka Publiczna zakupiła 744 vol. książek na łączną kwotę 21 613 zł. w tym z dotacji
MKiDN zakupiono 231 vol. na kwotę 6 613 zł.
Gminna Biblioteka posiada 1369 czytelników, z tej liczby 820 – to osoby dorosłe, 351 – to osoby
pracujące, 198 – pozostali (emeryci, renciści, nie pracujący). W filii w Domecku jest 164 czytelników.
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W 2019 roku odbyło się jedno spotkanie dla dorosłych z Krystyną Mirek z Krakowa, w spotkaniu udział
wzięły 22 osoby. W okresie od 23 września do 23 października była wystawa planszowo-objazdowa
z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej z Opola pod hasłem: „Wielcy stąd – znane osobowości Powiatu
Opolskiego”, na której odbyła się prezentacja osób z naszej Gminy m.in. prof. Norbert Wieschalla
z miejscowości Domecko (prof. zwyczajny ASP Wrocław), Zygfryd Friedek również z Domecka – znany
żużlowiec, Krzysztof Przybyła z Wawelna – znany w kraju długodystansowiec, biegacz, maratończyk.
Wystawę obejrzało 200 osób, w tym nasi seniorzy z Klubu Seniora. Na ten czas przeprowadzono prelekcję
wzbogaconą o informacje o osobach z naszej Gminy.
Odbyło się wiele tematycznych lekcji bibliotecznych dla dzieci i przyjęto kilkanaście wycieczek.
6) Kultura - działalność Samorządowego Ośrodka Kultury polega na organizowaniu działań i wydarzeń
kulturalnych dla społeczności lokalnej gminy. W 2019 roku Samorządowy Ośrodek Kultury
w Komprachcicach zorganizował i przeprowadził następujące imprezy:
 Noworoczny Koncert uczniów sekcji muzycznej SOK
 XI Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek „Hej Kolęda, Kolęda…”
 Zima w SOK – w ramach organizacji czasu wolnego: Warsztaty kulinarne oraz lekcja w Nadleśnictwie
Opole
 Seanse Kina Sferycznego dla dzieci
 Dzień Babci i Dziadka w Klubie Seniora
 Zabawa karnawałowa w Klubie Seniora
 Bal Karnawałowy dla dzieci
 VI Festiwal Piosenki Przedszkolnej
 Seanse Kina Objazdowego
 IV Festiwal Gier Retro
 Dzień Kobiet i Mężczyzn w Klubie Seniora
 W ramach kultywowania tradycji świąt Śniadanie Wielkanocne w Klubie Seniora
 Warsztaty zdobienia jaj wielkanocnych
 Warsztaty Palm Wielkanocnych w Klubie Seniora
 Koncert „Dla Mam i nie tylko” – Dom Spotkań w Dziekaństwie
 Dzień Matki w Klubie Seniora
 IX Ogólnopolski Festiwal Piosenki Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego „Wciąż blisko nas”
 VIII Festiwal „W Klimatach Bluesa i Rocka” 2019
 Warsztaty modelarskie
 I Festiwal Latawców
 „Pierwszy Piknik Lotniczy w Gminie Komprachcice” 2019
 Koncert Sekcji Instrumentalnej SOK na zakończenie roku szkolnego
 Wakacje letnie w SOK – W ramach organizacji czasu wolnego: warsztaty kulinarne, warsztaty
tworzenia lizaków, warsztaty z dzikimi zwierzętami ”BHP Zwierzoluba” - Dom Spotkań w Dziekaństwie
 Spektakl Studia Teatralnego Sztuka pt.: „Lampa Aladyna”
 Dożynki Gminne 2019 w Domecku
 XXI Ogólnopolski Przegląd Piosenki Religijnej „Dobrze jest śpiewać naszemu Panu”
 II Festiwal Piosenki Seniorów „Czas nas uczy pogody”
 Spektakl Studia Teatralnego Sztuka pt.: „Kozucha kłamczucha”
 Spektakl Grupy Teatralnej Akcik pt.: „Baba J. i reszta”
 Spektakl Studia Teatralnego Sztuka pt.: „Pan Twardowski”
 Koncert „W jesiennej zadumie” ku pamięci muzyka Horsta Barona
 X Festiwal Piosenki „Jesienne Nutki” dla szkół podstawowych
 Spotkanie Mikołajkowe w Klubie Seniora
 Akcja Mikołajkowa zespołu Attonare
 Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych
 Spotkanie przedświąteczne „Choinka! Choinka! Ubierzmy ją razem!”
 Scenka bożonarodzeniowa Grupy Teatralnej „ Akcik” na Jarmarku Bożonarodzeniowym.
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Realizując zadania rozwoju oraz wspierania profesjonalnej i amatorskiej działalności artystycznej
uczestnicy zajęć SOK brali udział w imprezach kulturalnych poza Ośrodkiem Kultury takich jak:

 Nagrania studyjne zespołu Attonare - nagranie autorskiego utworu „Dzisiejszy świat”
 Wyjazd Klubu Seniora do Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu
 Koncert Kolędowy zespołu ATTONARE i Gminnej Orkiestry Dętej z Prószkowa – kościół parafialny




















w Chrząszczycach
W ramach organizacji czasu wolnego dzieci podczas ferii zimowych wyjazd do OTLiA na spektakl
„Książę i prawda”
W ramach organizacji czasu wolnego dla dzieci podczas ferii zimowych wyjazd do Parku
Trampolin -„ODSKOCZNIA”
Oprawa muzyczna i Koncert Wielkopostny podczas Tridum Paschalnego w kościele pw. św. Anny
Samotrzeciej w Chmielowicach
Udział wokalistów w Eliminacjach Piosenkobranie Opole 2019
XVIII Festiwal Piosenki z Serduszkiem w Tułowicach
XXVIII Wojewódzki Dziecięcy i Młodzieżowy Festiwal Piosenki w Korfantowie
XX Wojewódzki Festiwal Artystyczny „Liść dębu’ w Dąbrowie
XXVII Ogólnopolski Festiwal Piosenki PIOSENKOBRANIE 2019
XXVII Przegląd Orkiestr Dętych w Lichyni
Koncert zespołu DAY OFF na II Festiwalu Sportowego Opola w Stegu Arenie
Koncert zespołu DAY OFF w Winiarni „Probiernia Matecznik”
Koncert DAY OFF podczas wręczenia „Komprachcickich sportowych Orłów 2019”
XXVII Przegląd Orkiestr w Leśnicy 2019
W ramach organizacji czasu wolnego dzieci podczas wakacji letnich wyjazdy dzieci do: parku
trampolin ODSKOCZNIA,
Muzeum Wsi Opolskiej, Stumilowego Lasku, Gospodarstwa
Agroturystycznego w Raszowej, Muzeum Kowalstwa w Prószkowie, Agroturystyki Lipińscy w
Przysieczy, Gospodarstwa GIPROLL w Staniszczach Małych, Parku Linowego w Opolu oraz Wieży
Piastowskiej
Prezentacja rękodzieł pracowni „SzydełSOK” na Dniach Działkowca w Komprachcicach
Magnolia Powiatu Opolskiego - wręczenie nagród dla pracownika oraz muzyka współpracującego
z Samorządowym Ośrodkiem Kultury w Komprachcicach
XXIII Śląski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich o Róg Księcia Pszczyńskiego
XIV Otwarty Konkurs Piosenki „Łączy nas muzyka” w Węgrach

Realizując zadania organizowania imprez kulturalnych w tym także dla osób niepełnosprawnych
odbyły się koncerty charytatywne zespołu Attonare m.in. dla hospicjum „Betania" w Opolu.
Projekty zrealizowane w ramach RPO WO 2014 - 2020
1) Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie dróg wojewódzkich nr 429 i 435 w ramach: Czas na rower –
Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej;
2) Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Lipowa w Osinach w ramach: Czas na rower – Budowa ścieżek
pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej;
3) Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej ul. Bursztynowej w Komprachcicach
w ramach: Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej;
4) Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku w ramach RPO WO 2014 –
2020.
Inwestycje sfinansowane z funduszu PROW 2014 – 2020
Przebudowa sali wielofunkcyjnej i wyposażenie Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach.
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Program Ministerstwa Sportu – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
Budowa otwartych stref aktywności w miejscowości Ochodze i Polska Nowa Wieś.
Stan mienia komunalnego
1. Grunty ogółem – 245 ha (w tym oddane w użytkowanie wieczyste 96 ha, w zasobie mienia
komunalnego 150 ha), w tym:
1) orne: 9 ha
2) łąki trwałe: 3 ha
3) pastwiska trwałe: 0 ha
4) cieki wodne i rowy: 8 ha
5) lasy: 0 ha
6) zadrzewione i zakrzewione: 1 ha
7) drogi: 98 ha
8) inne tereny komunikacyjne: 2 ha
9) tereny mieszkaniowe: 2 ha
10) inne tereny zabudowane: 8 ha
11) tereny rekreacyjno – wypoczynkowe: 14 ha
12) tereny przemysłowe: 4 ha
13) nieużytki: 4 ha
2. Lokale mieszkalne komunalne:
Gmina posiada 17 lokali mieszkalnych, 7 lokali socjalnych.
W roku 2019 zostały sprzedane na rzecz najemców 2 mieszkania komunalne w miejscowości Ochodze.
3. Obiekty oświatowe (poz. poniżej od 1 -8 funkcjonują jako jednostki budżetowe):
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
4. 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
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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 720 szt.
 Przepompownie ścieków: 36 przepompowni sieciowych i 107 przydomowe – położone na terenie
Gminy.



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



Place zabaw - Sześć placów zabaw, które znajdują się w miejscowościach:
1) Domecko
2) Dziekaństwo
3) Ochodze
4) Wawelno
5) Polska Nowa Wieś
6) Osiny

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego
1.
1)
2)
2.
1)
2)
3)
4)

Nabycie w drodze cywilno – prawnej:
działka nr 636/5 i 643/5 w Dziekaństwie za kwotę 1 000,00 zł
działka nr 1180/1 w Komprachcicach w kwocie 67 000,00 zł
Sprzedaż działek:
działka nr 1148/12 Komprachcice na kwotę: 400 000,00 zł (netto)
działka nr 1148/10 Komprachcice na kwotę: 393 900,00 zł (netto)
lokal mieszkalny w Ochodzach na kwotę: 51 712,50 zł
lokal mieszkalny w Ochodzach na kwotę: 32 912,00 zł

Sprawy społeczne obywateli
Do Urzędu wpłynęło w 2019 roku 41 wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które dotyczyły:
1) języka niemieckiego, jako języka pomocniczego ; (do rozprawy doktorskiej)
2) działań jednostki samorządowej, prowadzonych w mediach społecznościowych;
3) sposobu i skutków wykonywania zadania jakim jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie ;
4) informacji o wydanych warunkach zabudowy i decyzji środowiskowych i uwarunkowaniach dla
instalacji fotowoltaicznych;
5) zapytanie o młodzieżową radę gminy;
6) wysokości środków, które Urząd przeznaczył w budżecie na rok 2019 na opracowanie aktualizacji
Programu Ochrony Środowiska, Programu Usuwania Azbestu wraz z inwentaryzacją, aktualizacji
ewidencji zabytków oraz Programu Opieki nad Zabytkami;
7) udostępnienia sprawozdań za rok 2018 w zakresie OS-5, M-06, RRW-2;
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8) czy Urząd Gminy korzystał z usług podmiotów zewnętrznych w zakresie: obowiązków Inspektora
Ochrony Danych Osobowych, w zakresie dostosowania dokumentacji do wymogów RODO;
9 -10)prowadzonych prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest;
11) wynagrodzeń wypłaconych na rzecz pracowników, zatrudnionych; na umowę o pracę, na umowę –
zlecenie, na umowę o dzieło, umów osób świadczących usługi na rzecz Urzędu Gminy;
12) emitowania obligacji i subrogacji długu w odniesieniu do jakiegokolwiek zadłużenia;
13) planu operacyjnego ochrony przed powodzią;
14 - 15) usług podmiotów zewnętrznych w zakresie świadczenia usługi Inspektora Ochrony Danych,
w zakresie dostosowania dokumentacji do wymogów RODO;
16) nakładów finansowych na nasadzenia drzew, na pielęgnację i podlewanie drzew;
17) wykazu sołtysów w kadencji 2019 – 2024;
18) pytania o BIP, o dostawcę BIP;
19) informatyzacji Urzędu i bezpieczeństwa elektronicznego;
20) zapytanie o audyt wewnętrzny;
21) zapytanie o szkolenie dotyczące dostępu do informacji publicznej;
22) zapytanie o poziom bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych;
23) ocena obecnego stanu i perspektyw rozwoju alternatywnych metod realizacji zadań publicznych;
24) parku maszynowego do oczyszczania Gminy;
25) pism protestacyjnych dotyczących budowy ferm norek, kurników, chlewni, wykazu wydanych decyzji
środowiskowych w tym zakresie, decyzji o warunkach zabudowy dla ferm norek, chlewni i kurników;
25a) redukcji kosztów związanych z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych;
26) informacji o złożonych ofertach przystępujących do postępowania przetargowego pn. „odbieranie
i zagospodarowywanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Komprachcice”;
27)informacji dla Uniwersytetu łódzkiego – ankieta;
28) informacji w zakresie adresów kontaktowych;
29) kopii umowy z Inspektorem Ochrony Danych w przypadku, gdy nie jest pracownikiem Urzędu;
30) informacji w badaniu ankietowym dla Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego;
31) wskazanie organu odpowiedzialnego za przyjęcia zgłoszeń i interwencji w przypadku podejrzeń
o spalanie śmieci;
32) wniosek – oferta handlowa związana z elektronizacją zamówień publicznych;
33) przekazanie listy nazw ulic i placów wprowadzonych w związku z wejściem w życie przepisów ustawy
z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez
nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych Gminy;
34) zapytanie o działalności firmy „Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków – Wiesław Strach”;
35) rocznych łącznych dochodów samorządu – z wnoszonych przez przedsiębiorców opłat za sprzedaż
alkoholu, a w tym: czy Gmina wykorzystała całą uzyskaną kwotę z tytułu opłat, jakiej części nie
wykorzystała, szacunkowa ilość rodzin „patologicznych”;
36) czy Urząd akceptuje w relacjach z Interesantami/Podatnikami – płatności bezgotówkowe;
37) podania ilości osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy;
38) zapytanie o zatrudnienie Inspektora Ochrony Danych;
39) zapytanie – badanie ankietowe;
40) planów w zakresie przyjęcia rezolucji /uchwały w związku z projektem rozporządzenia Ministra
Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku;
41) czy Gmina jest zobowiązana do prowadzenia od dnia 01.01.2020 r. audytu wewnętrznego.
Wnioski, które zostały złożone przez podmioty prawne i obywateli dotyczą różnego zakresu
informacyjnego. Część złożonych wniosków o udostępnienie informacji publicznej dotyczyła zapytań, dla
rozeznania możliwości złożenia oferty handlowej lub oferty na inne usługi. Kilka wniosków to zapytania
dotyczące bieżącej pracy Urzędu; środków finansowych na realizację niektórych zadań; realizacji
podjętych uchwał przez Radę Gminy. 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.

Raport o stanie gminy Komprachcice – za 2019 r.

38

Udzielono odpowiedzi na wszystkie złożone wnioski o udostępnienie 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. Z informacji uzyskanych od
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych wynika, że do jednostek tych nie wpłynęły żadne
wnioski z ustawy o dostępie do informacji publicznej.
W sprawozdawanym roku wpłynęła 1 skarga na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Komprachcicach, która rozpatrzona została przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji, a
następnie Rada Gminy podjęła uchwałę nr VII.39.2019 w dniu 28 marca 2019 r. uznając skargę za
nieuzasadnioną. Nie wpłynął żaden wniosek ani petycja w rozumieniu kodeksu postępowania
administracyjnego.
Urząd Gminy udostępnia dane osobowe na wniosek z następujących rejestrów:
1) Rejestr mieszkańców – udostępniono dane na 49 złożonych wniosków;
2) Rejestr Danych Osobowych – udostępniono dane na 8 złożonych wniosków;
3) Rejestr PESEL – udostępniono dane na 10 złożonych wniosków.
Organizacje pozarządowe
Na terenie Gminy Komprachcice działają następujące organizacje pozarządowe:
 Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Komprachcicach
 OSP Domecko
 OSP Komprachcice
 OSP Ochodze
 OSP Polska Nowa Wieś
 OSP Wawelno
 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim – Zarząd Gminny oraz 6 kół
terenowych
 Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu
 Forum dla Gminy Komprachcice
 Fundacja KTOTO – Zrozumieć Alzheimera z siedzibą w Osinach
 Aeroklub Opolski im. Lotników Powstania Warszawskiego z siedzibą w Polskiej Nowej Wsi
 Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP w Komprachcicach
 Ludowy Zespół Sportowy „GAZOWNIK” Wawelno
 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „SUKCES” w Komprachcicach
 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „VICTORIA – Domecko
 Ludowy Klub Sportowy Piłkarzy Ręcznych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komprachcicach
 Gminny Klub Sportowy GKS Komprachcice” w Komprachcicach
 Gminne Stowarzyszenie Partnerskie „PARTNER” w Komprachcicach
Na dzień 1 stycznia 2019 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;

Raport o stanie gminy Komprachcice – za 2019 r.

39

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”:
wpłynęły oferty 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. W związku z rzeczywistymi finansowymi
potrzebami, przedłożonymi organom gminy przez dyrektora Caritasu Diecezji Opolskiej oraz informacji o
niewystarczającej kwocie dofinansowania zadania z zakresu rehabilitacji dla mieszkańców gminy,
zamknięciem gabinetu rehabilitacyjnego, a tym samym brakiem wykonywania świadczeń
rehabilitacyjnych dla mieszkańców, podjęto działania dotyczące zwiększenia środków finansowych na ten
cel o kwotę 40.000,00 zł. (dodatkowy konkurs ofert) – zadanie zrealizowano.
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 6 480,00 zł na
„udział w XXV Finale Ogólnopolskiego Turnieju Kinder+ Sport”;
2) Ludowy Klub Sportowy Piłkarzy Ręcznych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komprachcicach –
otrzymał kwotę 3 960,00 zł, na udział drużyny juniorów młodszych Ludowego Klubu Sportowego OSiR
Komprachcice w 1/16 Mistrzostw Polski;
3) Gminny Klub Sportowy GKS Komprachcice” w Komprachcicach – otrzymał kwotę 2 560,00 zł na udział
„drużyny młodzieżowej Gminnego Klubu Sportowego GKS Komprachcice w turnieju finałowym
Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu –U 20;
4) Młodzieżowy Uczniowski Klub Sportowy „VICTORIA Domecko” – otrzymał kwotę 2 000,00 zł na udział
w Mistrzostwach Świata Seniorów w badmintonie w Katowickim Spodku.
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. W trakcie spotkań omawiano tematykę działalności
sportowej w 2019 roku, omawiano również problemy jakie napotykają kluby sportowe w realizacji zadań
statutowych.
Gminna Rada Sportu wypracowała i podjęła uchwały dotyczące:
1) wykonania nawodnienia płyty boiska w Polskiej Nowej Wsi przy ul. Rolniczej;
2) wykonania nawodnienia i remontu płyty boiska w Wawelnie przy ul. Sportowej;
3) dalszego dopracowania harmonogramu imprez sportowych dofinansowywanych ze środków Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
4) dalszego opracowania wieloletniego planu modernizacji i rozbudowy infrastruktury i bazy sportowej
gminy;
5) opracowania regulaminu systemu punktacji oceniającego działalność kubów sportowych w Gminie
Komprachcice.
Uchwały i wnioski, które zostały zrealizowane w 2019 roku:
1) opracowano harmonogram imprez sportowych, które zostały zorganizowane przez kluby sportowe
(w większości dzieci i młodzież) i dofinansowanie ze środków Komisji Alkoholowej;
2) dopracowano wieloletni plan modernizacji i rozbudowy infrastruktury bazy sportowej Gminy.
Ponadto wykonano wiele prac związanych z konserwacją i bieżącym utrzymaniem gminnej bazy
sportowej:
 Wykonano pierwszy etap renowacji płyty boiska w Polskiej Nowej Wsi przy ul. Rolniczej 8,
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Wykonano dużą ilość prac konserwacyjnych w hali sportowej, na terenach rekreacyjno –
sportowych, boiskach sportowych, pawilonie sportowym, kompleksie boisk ORLIK,
Podczas przerwy wakacyjnej wykonano konserwację nawierzchni hali sportowej.

Przeciwdziałanie przestępczości w gminie – działania Policji i Straży Miejskiej
1) Na terenie Gminy Komprachcice złożono 40 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 – 1 czyn,
b) przeciwko mieniu – 20 czynów,
c) dotyczące przestępstw gospodarczych – 12 czynów,
d) dotyczące niedopełnienia lub przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego - 0.
3) Największym problemem w Gminie Komprachcice jest wzrost interwencji domowych oraz publicznych.
4) Podjęte w Gminie Komprachcice akcje informacyjne i prewencyjne polegały na przeprowadzaniu przez
dzielnicowych KP Niemodlin spotkań z sołtysami wsi oraz ze społecznością lokalną, dotyczące realizacji
programu „Razem bezpieczniej”.
5) W pracach Zespołu Interdyscyplinarnego funkcjonariusze KP Niemodlin wzięli udział 4 razy.
Straż Miejska
W roku 2019 Straż Miejska legitymowała 372 osoby, w tym pouczono 308 osób
Straż Miejska prowadziła następujące działania:
Działania proekologiczne:
 Kontrola podłączenia do kanalizacji oraz rachunków na wywóz nieczystości ciekłych – 190
 kontrola posesji -156
 kontrola prawidłowej segregacji – 126
 kontrola porządku miejsca na pojemniki na odpady – 99
 kontrola prawidłowości oznakowania pojemników - 104,
 kontrola dzikiego wysypiska śmieci – 92
 kontrola dostosowania ilości pojemników na odpady – 90
 kontrola w trybie art. 334 paleniska przydomowe, posiadanie odpowiednich certyfikatów
wystawionych przez punkty sprzedaży opału – 84
 brak rachunków na wywóz nieczystości ciekłych -7
 naruszenie warunków selektywnej zbiórki odpadów – 46
 spalanie w ognisku - termiczne przekształcanie odpadów – 20
 spalanie w piecu - termiczne przekształcanie odpadów - 8
Rekontrole:
 MKK - art. 191 spalanie odpadów – 9,
 MKK - art. 10 ust. 2 brak rachunku na wywóz nieczystości ciekłych - 5
 MKK - art. 10 ust. 2a nieprawidłowa segregacja – 5
2. Wykroczenia porządkowe
 osoby nietrzeźwe doprowadzone do izby wytrzeźwień -15
 osoby nietrzeźwe doprowadzone do miejsca zamieszkania - 2
 interwencje zgłoszone przez mieszkańców – 171
 interwencje porządkowe - własna inicjatywa -345
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realizacja pism zleconych przez policję - kontrola miejsc gromadzenia się osób zakłócających ład
i porządek publiczny -118

3. Sankcje
 MKK art. 145Kw - 2
 MKK art. 77Kw -1
 MKK art. 43’p1 -2
 MKK art. 43’p 2 – 6
4. Wykroczenia drogowe
 z art. 92p1, 97, 90Kw– 38
 MKK -12 , wniosek do sądu z art. 92p1i 97Kw
5. Zabezpieczenia imprez i uroczystości gminnych, kościelnych i wojskowych - 4
6. Inne
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Kamera mobilna Komprachcice ul. Sportowa wraz ze stałym dozorem przez służbę dyżurną,
całodobową.
Foto pułapki 4 szt. - rozliczał oddział wykroczeniowy Opole
Współpraca z wydziałem ochrony środowiska, odbiory instalacji grzewczych.



Ilość nałożonych MKK- 42 na kwotę 2260 zł.

7. Kontrole – oddziaływanie prewencyjne
 kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych – 29
 kontrola numeru porządkowego posesji -140
 kontrola numeru porządkowego - oświetlenie -105
 kontrola obiektów oświaty - 395
 kontrola placów zabaw - 68
 kontrola terenów rekreacyjnych -264
 kontrola warunków zatrzymania i postojów pojazdów - 280
 kontrola ogrodów działkowych – 72
 kontrola parkingu placówki handlowej - 345

Opracowała na podstawie danych:
Sekretarz Gminy
Maria Grot

