Zał

3. Władze lokalne

17. Sprawozdania i informacje zło
18. Sołectwa Gminy,Sołtysi i Rady Sołeckie
(Funkcje Sołtysów i członków Rad Sołeckich wybranyc

ców z podziałem na
sołectwa w latach 2019 – 2020; zadania zlecone z za
USC; zadania własne realizowane przez USC)

22. Działalno

rodka Pomocy Społecznej

(zakres działania O
rodzinne; fundusz alimentacyjny; dłu

moc społeczna;

i „Opolski Senior”; przemoc – Zespół Interdyscyplinarny i Grupy Robocze; inne działania)
z tytułu zezwole
legło ci i nadpłat na dzie
i wydatki w latach 2016 – 2020; poziom zadłu enia; zaległo
ydatków inwestycyjnych i ich udział w wydatkach
z sołecki; prace melioracyjne; remonty

trznym podpisane w 2020 roku; zło

przez Zakład Gospodarki

(szkoły; przedszkola;

łobek; konkursy przedmiotowe; dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół –
łobka, przedszkoli i szkół w okresie pandemii koron

rodków własnych gminy w 2020 r.;
etowej; realizowane projekty senioralne – współprac
seniorów; działania i wydarzenia kulturalne dla społeczno
j działalno

32. Przeciwdziałanie przestepczo
(jednostki OSP; monitoring gminny; działania Policji; działania Stra

Prace nad Raportem były realizowane na podstawie §
tego uchwał
oraz uchwał
zmiany uchwały nr XXIV.166.2017 Rady Gminy Komprach

ci w zakresie ładu przestrzennego, porz
ki komunalnej, pomocy społecznej, edukacji
d poprzez swoje działania

ci odpowiednie działania, aby im sprosta
cia, prace budowlane oraz wszelkie inne działania
c zadania dokłada stara
zkowa słu
przygotowawcza. Dla zapewnienia sprawnego działania
gła, istnieje konieczno
cych aktów prawnych, przygotowywanie nowych uchwał

załatwianiu spraw w taki sposób, aby d
informacje, słu
wiadczonych usług. Urz
cych na dokonywaniu zakupów, dostaw i usług stosuje
Celem przygotowania Raportu było uzyskanie dokładne
i społeczn Gminy Komprachcice. Zgromadzone zostały szczegółow
funkcjonowania Gminy Komprachcice według stanu na

cych obszarów działalno
działania organów gminy
wane w sołectwach,
działalno

Dla opracowania Raportu szczególnie cenna okazała s

Poło
Uchwał
Gmina Komprachcice poło
Tułowice,

Do 31 grudnia 2016 roku w skład Gminy Komprachcice wchodziły równie
tkiem 2017 roku przył
ców oraz wyników przeprowadzonych konsultacji społe
głosuj cych wypowiedziała si
dem ukształtowania terenu Gmina Komprachcice nale y do terenów płaskich.
ne 19 %, a pozostałe grunty i nieu
Władze lokalne

Radny – Sławomir Augustyniak
Radny – Stanisław Korzekwa

Radny – Łukasz Piechaczek

ał sprawy nale
Przy Radzie Gminy Komprachcice działaj

ce stałe Komisje:

Komisja Społeczna
nuje uchwały Rady Gminy i zadania
własnych Gminy Wójt podlega wył

2) stanowisko ds. obsługi i administracji
3) stanowisko ds. obsługi Rady Gminy
6) stanowiska ds. obsługi (2 sprz

3) stanowisko ds. płac (1 etat)

działalno

8. Radca prawny (1etat – obsługuje firma zewn

3) Sekretarz Gminy – pełni
Archiwum, pełni
inspektora ochrony danych osobowych, pełni
pełni
pełnomocnika Wójta ds. wyborów i referendów;
4) Skarbnik Gminy – pełni

ce do zakresu działania stanowiska ds. planowania

1) stanowisko ds. płac (przej

te osoby rozpoczynały po raz pierwszy prac
dniczych, organizowano dla nich słu
egzaminami pozytywnymi, to pozwoliło na dalsze zat
Zarejestrowano 3 umowy o dzieło, 10 umów zlece ze składk na ubezpieczenie społeczne,
bez składki na ubezpieczenie społeczne (do wszystk
zane do zło
wiadczenia zło yły w wymaganym terminie.

Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych odpowiada
dzierniku 2020 roku powołany został pion ochrony in
du Gminy została
trznego. W skład
Akredytacja została udzielona na 5 lat.

Wójt jako Administrator Danych Osobowych powołał w
Danych Osobowych. Wypełniaj
dzeniem Nr 6.2018 Wójt Gminy powołał równie

Zespół ds. wdro
atwierdził
lona została

dokumentacja ochrony danych osobowych, składaj

ty monitoringiem jest prawidłowo oznakowany.
Dla prawidłowego przetwarzania danych osobowych pro

. Zespół ds. wdro enia RODO ustalił zasady przetwarzania danych osobo

dcza stanowi ogół działa
działalno
działania;

przepływu informacji;
lili cele i zadania swoich obszarów działania,
lili ryzyka, zwłaszcza ryzyka wysokie, zło
du Gminy zło ył równie

ce skutecznie i efektywnie wypełnia

e) cele i zadania zostały okre

lu wykorzystano ankiety (zał
szarów działania kontroli zarz
wył
za zapewnienie ochrony i wła
całodobowy monitoring obiektu (system alarmowy wraz

tych uchwałach,
literatury fachowej, udziału w szkoleniach i narada
Działania te maj

W 2020 roku zostały przeprowadzone nast
d Marszałkowski Województwa Opolskiego w zakresie k
Wsi” współfinansowanego w ramach

Rada Gminy Uchwał
2021 r. uznała jako niezasadn

REGON GUS, według stanu na dzie
główne miejsce prowadzenia działalno
Komprachcice obejmowała 1321 pozycji (ilo
koniec 2020 roku wynosiła 1293 pozycje), z czego na
cych działalno
Domecko - przysiółek Pucnik;

zakłady rodzinne. Do wiod

ce na terenie Gminy to przede wszystkim małe i
y: usługi ogólnobudowlane, obróbka
stronomia, usługi informatyczne.

du Gminy wpłyn ło 48 wniosków o udostepnienie informacji publiczne
Wnioski dotyczyły spraw ró nych i odpowiedzi na zło
zków słu
wnioskodawcy nie zło
zło

Wnioski zło

cia na tryb pełnej elektronizacji zamówie

wypłaconych na rzecz pracowników, zatrudnionych na
o dzieło, umów osób
cych usługi na rzecz Urz

17) zasad funkcjonowania organów władzy publicznej, polityki władz, danych publicznych;

26) udostepnienia listy władz w podanych latach;

cymi własno

i współwłasno

tych uchwał w sprawie zamykania/otwierania placówek

ci płynnych.

ródło – 1884;

1) Przeprowadzono wybory uzupełniaj
(zło yła mandat radnej).
zostały wybory uzupełniaj
cy mandat wybierany był 1 radny. Dat
uzupełniaj
wybory w dniu 5 kwietnia 2020 roku. Głosowania nie
zarejestrowany został tylko jeden kandydat na radne
Radnym został wybrany Tworuszka Marcin Franciszek z
lubowanie zło ył w dniu 14 maja 2020 roku.

Głównymi zadaniami

Wójta w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów było:

(głosowanie korespondencyjne wyborców), współpraca z Dyrektorami Publicznych Szkół

o liczbie udzielonych pełnomocnictw do głosowania,
głosowania, zamieszczanie i aktualizowanie informac

cisła współpraca z Krajowym
składów Komisji,

dystrybucja materiałów wyborczych, współdziałanie i
kart do głosowania, przygotowanie piecz ci i materiałów wyborczych, sprawdzenie kompletno
cisła współpraca z obwodowymi komisjami wyborczymi

w Opolu, odbiór materiałów wyborczych po zako czonych
zabezpieczenie i zło
Pełnomocnik Wójta ds. wyborczych i Pełnomocnik Okr

wyborach,

wła

ytkownika gospodarstwa rolnego odbył si
nia 2020 roku i trwał 3 miesi
ródłem informacji pozwalaj

cia o nazwie –„Budowa Zakładu Przetwórstwa Mi

działki przy ul. Bursztynowej w Komprachcicach.

rodek Pomocy Społecznej w Komprachcicach – zarz
usługi opieku cze osób starszych – 10 osób; usługi psychologa – 1
specjalistyczne usługi opieku

2 bibliotekarzy na pełne etaty; 1 bibliotekarz w fi
odpowiedzialny za całokształt działalno
dorosłych; ksi

nie jako bibliotekarz oddział dla

4) Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardow
taczki – 6 etatów; nauczyciele zatrudnieni w pełnym
i wychowawcy zatrudnieni w niepełnym wymiarze – 6 o

5) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
w pełnym wymiarze – 10 osób (w tym dyrektor); nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze
6) Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku – zarz
e zatrudnieni w pełnym
w niepełnym wymiarze – 4 osoby (1,5 etatu);
7) Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie – zarz
nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze – 15 osób; nauczyciele zatrudnieni w niepełnym

oraz jeden nauczyciel współorganizuj cy kształcenie specjalne);

11) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
t; główna ksi
referent

ds.

windykacji/

płac/ksi

łobek w Polskiej Nowej Wsi - zarz

14) Zespół Obsługi Placówek O
główna ksi

/finanse – 1 etat; płace i rozliczenia – 2 etaty; p

1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

2) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w K
3) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w K
4) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

W roku 2020 Rada Gminy odbyła 12 sesji, w tym 5 ses
COVID – 19 dwie sesje odbyły si
Gminy, natomiast pozostałe 10 sesji zostały przepro
ła 58
uchwał. W Dzienniku Urz dowym Województwa Opolskiego ogłoszono 33 uchwały,
uchwał, to akty prawa miejscowego i weszły w ycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.
Natomiast 13 uchwał, to uchwały dotycz
ce, które weszły w
podlegały ogłoszeniu w Dzienniku Urz
ła 172 uchwały.
ła nast
1) Uchwała Nr XX.124.2020 w sprawie wyra

ce uchwały:

2) Uchwała Nr XX.125.2020 w sprawie przyj
3) Uchwała Nr XX.126.2020 w sprawie zmiany uchwały
4) Uchwała Nr XX.127.2020 w sprawie udzielenia pomo
5) Uchwała Nr XXIII.140.2020 w sprawie zmiany wielo
6) Uchwała Nr XXIII.141.2020 w sprawie zmiany uchwały bud
7) Uchwała Nr XXV.147.2020 w sprawie współdziałania
8) Uchwała Nr XXV.148.2020 w sprawie zmiany uchwały
9) Uchwała Nr XXVII.153.2020 w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za
ci tej opłaty;
10) Uchwała Nr XXVII.154.2020 w sprawie zmiany uchwały bud
11) Uchwała Nr XXIX.160.2020 w sprawie zmiany uchwały bud
Gminy uchwały, organ wykonawczy przekazał do reali
dzie lub przekazał Kierownikom jednostek organizacy
Wójt, jako organ wykonawczy składa Radzie Gminy „In
z realizacji uchwał, podj
, działalno
W roku 2020 Wójt podpisał 47 umów (art. 4 pkt 8 ust
W roku 2020 Wójt jako organ wydał 100 zarz
. Ogółem do dnia 31 grudnia 2020 r. od
cej na lata 2018 - 2023 Wójt wydał 209 zarz
Jako Kierownik zakładu Wójt wydał 30 zarz
zwykłych.
Sprawozdania i informacje zło
ła nast

awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzon

i Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok;
3) Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2019 i przyszłe lata dla Gminy Komprachcice jako
rodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach.
ji Rocznego Programu współpracy
działalno

etu Gminy Komprachcice, kształtowaniu si
pierwszego półrocza 2020 roku.
2) Informacja o Zakładzie Gospodarki Komunalnej i M
ci oraz praca społecznie
Sołectwa Gminy, Sołtysi i Rady Sołeckie
W skład Gminy Komprachcice wchodzi 7 sołectw:

Powierzchnia poszczególnych sołectw kształtuje si
SOŁECTWO

Powierzchnia w ha

Funkcje Sołtysów i członków Rad Sołeckich wybranych

Nazwa sołectwa

stwo

i nazwisko sołtysa

Skład Rady Sołeckiej

Michał Paterak
Zdzisław Morzyk

Bernard Famuła

Łukasz Dydzik

Stanisław Korzekwa

Współpraca Gminy Komprachcice z niemieck

ła si

i Hasbergen” i ma na celu wypełnianie i realizowan
zawartych w „Układzie
współprac
e dorobku kulturalnego, udział

sto Albrechtice”. Ma ono na celu wypełnianie i real
w układzie partnerskim. Celem współpracy była wola pogł
współprac

na podstawie uchwał Rady Gminy):
ska Opolskiego – działa od 1991 r., zrzesza miasta
zku jest społeczny i gospodarczy rozwój gmin całego
r. i działa na podstawie statutu
skład Zwi
i przesyłanie wody dla poszczególnych gmin wraz z e
1 gmin. Jako członkowie stowarzyszenia,
na rzecz rozwoju całej aglomeracji, bez uprzywilej
w celu współpracy transgranicznej, zawieraj

trójsektorowym, składaj
i społecznego. LGD działa jako Stowarzyszenie i jes

ycia społecznego

dnym, trwałym

cym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wie
Tułowice, Komprachcice, Łambinowice, Strzeleczki, Prószków, Biała i Korfantów;
siada około 90 członków, utrzymuje si
ze składek członkowskich oraz dotacji celowych. Sto
w zakresie współpracy partnerskiej z Gminami Hasbe

Wpływ na liczb

ci wynika z odł

Rok

Chłopcy

Dziewczynki

Ogółem

184

Ogółem

241

natomiast u osób młodych nowotwory. Nie było zgonów

Razem

t i małych dzieci.

ców z podziałem na sołectwa w latach 2019 - 2020 na
ców, kształtuje si
ców z podziałem na sołectwa w latach 2019 - 2020
SOŁECTWO

Ogółem

ców zmniejszyła si
31 grudnia 2020 r. wynosiła 8 823 osoby, w tym 4 6
lat i mniej) wynosiła 581 osób, a liczba
cej) wynosiła 619 osób,
lat) wynosiła 2 804 osób, a liczba
ców w wieku produkcyjnym (15 – 65) wynosiła 2959 os
c) liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosił
w wieku poprodukcyjnym wynosiła 637 osób.

2) Akty mał
3) Akty mał

stwa w trybie zwykłym – 27;

5) Akty zgonu w trybie zwykłym – 28;
ci wył

ci wył
cych zawarcie mał
cych zawarcie mał

8) Wzmianki dodatkowe, doł

dzeniem aktu stanu cywilnego (sprostowania, uzupełn
15) Zupełne akty stanu cywilnego – 103.
Zadania własne realizowane przez USC
długoletnie po ycie mał
2) Wysłano

skie dla 9-ciu par, które zawarły zwi zek mał

Działalno

rodka Pomocy Społecznej

Podstawowym celem działalno

rodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach
yciowych osób i rodzin, które własnym
ci człowieka.
yciowe. Ustawa o pomocy społecznej nie

która znalazła si
pomocy jest jego współudział w rozwi
społecznych, rodz

wiadczenia pomocy społecznej.

Zakres działania O
rodek Pomocy Społecznej w Komprachcicach (dalej „O
działaj

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społeczne

- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Ponadto kierunki działa

zywania Problemów Społecznych
ce przeciwdziałania

Szczegółow
Według stanu na dzie

rodku zatrudnionych było ogółem 14 osób (13,5
cych zadania z zakresu pomocy społecznej.
o pomocy społecznej na 2000 mieszka

i wykształcenie kierunkowe. Udział w szkoleniach i konferencjach pogł bił umiej
zawodowe oraz pozwolił na rozwój osobisty pracownik

rodek Pomocy Społecznej na cele statutowe
wydatkował ł
11 906.290,00zł, w tym:
stwa: 10 558.346,00 zł;
etu gminy: 1 347.944,00 zł.

w całym

Pomoc Społeczna
ców Gminy wynosiła 8823 osoby. Wsparciem systemu
pomocy społecznej obj
% ogółu ludno

społecznej było: ubóstwo, bezrobocie, niepełnospraw

, długotrwała choroba, bezradno

z pomocy społecznej to:
cej – maksymalnie 701 zł;
2) dla osoby w rodzinie – maksymalnie 528 zł.

Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej poni
podziałem na zadania
Kwota wypłaconych
w złotych
Zadania własne
Zasiłki stałe (dotacje)
Zasiłki okresowe (dotacje)
ywianie ogółem, z tego:
rodki własne
Zasiłki celowe na do
ywianie dzieci w szkołach, z tego:

27

36 523,00

rodki własne
Zasiłki celowe i specjalne celowe (własne),
y, obuwia, opału,
artykułów
5.
7.

Zdarzenia losowe (własne)
Schronienie (własne)
Sprawienie pogrzebu (własne)
Pomoc w formie usług opieku czych (własne)
Składki na ubezpieczenie zdrowotne

0
0

Pomoc w formie specjalistycznych usług

ogółem - 268
12

Pomoc udziela wył

kszy udział w wydatkach stanowi
zasiłki z programu „Posiłek w domu i w szkole”, a w
ci zasiłki stałe, usługi
cze, zasiłki okresowe. Najwi
ywiania i zasiłków celowych oraz zasiłków okresowyc

1) zasiłki rodzinne z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia si
cze: zasiłki piel
gnacyjne, specjalny zasiłek
z dodatkami wynosiły 674 zł lub 764 zł, je li w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.
sza tabela obrazuje wydatki na wypłat

Kwota wypłaconych
w złotych
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
1
2

Zasiłek rodzinny
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem

2311
8

254 358,35

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania

6

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji
dziecka niepełnosprawnego
Dodatek z tytułu rozpocz
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka

siedziba szkoły
siedziba szkoły

10

Zasiłek piel

12

Specjalny zasiłek opieku
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia si
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia
Uchwały Rady Gminy Komprachcice
Zasiłek dla opiekuna
Zasiłek dla opiekuna

8
Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Składki na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe opłacane za osoby pobieraj

4480

Składki na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe opłacane za osoby pobieraj
specjalny zasiłek opieku
Składki na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe opłacane za osoby pobieraj
zasiłek dla opiekuna

wiadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuj
rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodz
egzekucja okazała si
wiadczenie przysługuje do uko
stopniu niepełnosprawno
wiadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuj
500 zł, pod warunkiem spełnienia przez rodzin
cego 725 zł do 30.09.2020 i 900,00 zł od
01.10.2020 w przeliczeniu na członka rodziny.

Kwota wypłaconych
w złotych

Dłu
Dłu

zany do zwrotu organowi wła
wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej ł
z ustawowymi odsetkami. Kwoty zwrócone przez dłu ników wyniosły 35 225,48 zł z tytułu
wypłaconych
25 243,36 zł; przekazane na dochody własne gminy wierzyciela – 9 982,12 zł).
ci egzekucji, GOPS współpracuje ze wszystkimi funkc

wiadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzi

Kwota wypłaconych
w złotych

dowy program „Dobry start” został wprowadzony 1 cze
wie szczegółowych warunków
wiadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku w w
ci 300,00 zł na rozpoczynaj
ycia. Dzieci niepełnosprawne ucz
wiadczenie trafiło do rodzin
y zło

Kwota wypłaconych
w złotych

Wsparcie w ramach powołanej ustawy mo
Rodzina, która zgłosi si

do wła

rodka pomocy społecznej i przedstawi stosowne
znalazła, otrzyma 4 000,00 zł

do którego działa

tak, aby pomóc jej w działaniach
znalazła.

y i połogu, szczególnie w ci
kobiety, których dziecko zmarło zaraz po porodzie,

y uznanej przez lekarza za powikłan
pił wskutek choroby wrodzonej

adna rodzina nie została obj

pczej nało yła na gminy obowi
działania asystenta rodziny, który wspiera rodziny
i wychowaniem małoletnich dzieci.

Asystent ułatwia rodzicom wypełnianie ról społeczny
podejmowanie działa
współpracował on z 8 rodzinami.

W 2020 roku wydanych zostało 66 kart „Opolska Rodz
rodek Pomocy Społecznej w Komprachcicach wydaje kar

Przemoc – Zespół Interdyscyplinarny
W GOPS w Komprachcicach działa Zespół Interdyscyplinarny oraz w ramach Zespołu działaj
Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego, to przede wsz

3) Inicjowanie działa

działa
zało

przemocy . W 2020 roku zostały
Inne działania

W 2020 roku GOPS realizował inne wa
i niepełnosprawnych;
3) Podejmowano współprac
4) Zorganizowano bezpłatne porady prawników i psych
artykułów spo
ółty, marchew
sne, cukier, płatki
orowy, ciastka, powidła
tarte w słoikach);
Program „Opieka wytchnieniowa” powstał, by odci

członków rodzin lub opiekunów poprzez

w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seni

8) Prowadzono działania zwi zane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczani
nych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

prywatne podmioty słu
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Działalno

2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICOM”,
3) Caritas Diecezji Opolskiej – usługi piel

działalno
zkół podstawowych, tj. Publicznej Szkoły
Podstawowej w Domecku, Publicznej Szkoły Podstawowe
w Komprachcicach, Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Wsi, Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie, Publicznej Stowarzyszeniowej Szkoły

1) Uchwał
Rodzina” i „Opolski Senior” oraz udziału Gminy Komp
Działania Gminy w tym zakresie umo
dzanie wolnego czasu (symboliczne opłaty wst
wydanych zostało 66 kart „Opolska Rodzina” oraz 29
2) Uchwał
Społecznej, otaczaj
umieszczone zostały w pieczy zast

ła w 2020 roku 16 wniosków o wydanie „Kart Du
d Marszałkowski Województwa Opolskiego.

podstawie zawartej umowy z Niepublicznym Zakładem O

ki wspólnym staraniom władz samorz
w dniu 30 listopada 2016 roku powstała baza
ciła si
migłowiec stacjonował pod namiotem. W dniu 23 maja 2019 roku została
wyniósł prawie 8 milionów złotych i zmieniły si

warunki funkcjonowania w bazie. Powstały

migłowca. Pieni dze na ten cel wyasygnował Marszałek województwa
opolskiego. Załogi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
com całego
współpracuj
własnych okre
cy społecznej na terenie Gminy
realizował za po
zwłaszcza samotnych i w podeszłym wieku. Piel gniarki dotarły z pomoc
dego pacjenta, który jej wymagał, zarówno w dni pow
Caritas Diecezji Opolskiej realizuje działalno usługow
osób chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawn
Gmina dofinansowała działalno Caritasu Diecezji Opolskiej w kwocie 150 000,00 zł
ywienia oraz zapobiegania uczuciu głodu
to współprac z Opolskim Oddziałem Banku
ci, z pomocy tej skorzystało 175 osób
dowy Program - „posiłek w szkole i w domu”.
W zakresie tej pomocy 27 dzieci i 15 osób dorosłych skorzystało z ciepłego posiłku, 56 rodzin
otrzymało

Planowany fundusz na rok 2020 wynosił 115 575,00 zł, wydatkowano 106 983,00 zł. Z funduszu
korkowego sfinansowane zostały wydatki m.in. na:
usługi zwi
: 16 800,00 zł;
wiatowych: 3 161,00 zł;
spektakle: 2 379,00 zł;
10 840,00 zł;
imprezy sportowe: 8 300,00 zł;
wiatowych - 5 158,00 zł;
1 820,00 zł
) – 6 057,00 zł;
cego działalno
w Komprachcicach – 49 736,00 zł;
zakup usług pozostałych (usługi transportowe) – 2 732,00 zł.
ła uchwał
ustaliła zasady usytuowania miejsc sprzeda

usytuowane w odległo
cia do takich obiektów jak: szkoły, przedszkola, łobek,
2) odległo
3) Rada Gminy ustaliła limit 45 zezwole

wzdłu

ytkowania gruntów, przyszło
zała si
funkcji usługowych, produkcyjnych i rekreacyjnych (

dzie miał rozwój

Wykaz otrzymanych dochodów, zaległo ci i nadpłat na dzie
Zaległo

Nadpłata

Ogółem

dniono sołectwa Chmielowice i

ci 41 967 144,53 zł zostały wykonane w wysoko
43 736 430,77 zł, tj. 104,22%, w tym dochody maj
te po stronie planu w ł
ci 5 469 514,69 zł wykonano w wysoko ci 7 467 916,36 zł, tj. w 136,54%. Jednak
Lokalnych, Gmina pozyskała z ko

2 000 000,00 zł, która to nie była uj
nica wynosi 1 598,33 zł, co

ci 48 345 456,64 zł został wykonany
ci 44 143 766,28 zł tj. w 91,31%, w tym wydatki maj
wł
ci 8 349 873,71 zł wykonano w wysoko ci 6 957 752,38 zł, tj. w 83,33%
ce wyniosły 36 268 514,41 zł, natomiast
ce stanowiły kwot 37 186 013,90 zł.
ła si
407 335,51 zł.
ca (8823 osoby) wynosiły 4 957,09 zł, natomiast wyd
ca wynosiły 5 003,26 zł.

Kwota ł czna wydatków w roku 2020 to 3 863 213,08 zł, z cze
2 413 208,32 zł;
2) Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku – ł
wydatku w roku 2020 to 1 512 130,89 zł, z czego dotacja to 936 721,77 zł;

trznego finansowania w roku 2020 to 393 108,00 zł, wkład własny to 69 372,00
zł (jest to zadanie dwuletnie, które zostało zako
ródeł ogrzewania I etap – zadanie to zostało cz
a ł
zadanie to 170 085,00 zł, z czego kwota wydatkowana w roku 2020 to 108 206,03 zł;
5) W ramach zadania „Zdalna szkoła” zakupiono komputery na ł
59 999,94 zł,
z czego pozyskana dotacja to 50 777,94 zł;
6) W ramach zadania „Zdalna szkoła+” (kontynuacja p
komputery na ł
44 999,00 zł, zadanie zostało wykonane bez wkładu własnego;

b)

współfinansowano

zadanie

pn.

Przebudowa

sali

8) Marszałkowska Inicjatywa Obywatelska - pozyskan
rzecz sołectwa Komprachcice, poprzez zagospodarowan

64 400,00 zł,
wie
zł;
5 000,00 zł wykorzystano na

Gminy w 2020 roku wydano 7 383,48 zł, które przezn
1 460,48 zł oraz na usługi w kwocie 5 923,00 zł. Wydatki zostały poniesione na rzecz dostawców
wyłonionych w trybie zapytania o cen
W ramach działa
piły m.in.
Ogłoszenia w prasie oraz w innych rodkach masowego przekazu dotyczyły głównie ogłosze
w kwocie 2 829,00 zł,
Gmina w 2020 r. wydawała gazet
jest w nakładzie 1 000 egzemplarzy co dwa miesi ce – nieodpłatnie dla mieszka
Kwota wydatku na to działanie: 26.400,00 zł.

ła si
Poziom zadłu

ci 407 335,51 zł.

zadłu

31 grudnia 2020 r. wyniosły ogółem: 2 944 681,17 zł
i przedstawiały si
1. Kredyt – Bank Spółdzielczy Łubniany – 606 666,64 zł,
2. Kredyt – Bank Spółdzielczy Łubniany – 1 620 000,00 zł,

Zaległo
Zaległo
1) osoby fizyczne: 356 480,57 zł;
2) osoby prawne: 159 355,48 zł.

Szkoły podstawowe
Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstaw
Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstaw
rodki własne)

Pozostałe działania zwi

Pozostała działalno
FS Komprachcice: Zagospodarowanie działki gminnej w
Komprachcicach na potrzeby sołectwa
Zagospodarowanie działki gminnej w Komprachcicach n
potrzeby sołectwa

odnowienie podłogi w Domu Spotka

Poziom wydatków inwestycyjnych i ich udział w wydat
Poziom wydatków inwestycyjnych i ich udział w całko

etowych Gminy były
Udział inwestycji

Wydatki ogółem

ce zadania remontowe na drogach (w kwocie ł
451 974,26 zł):

Fundusz sołecki
W 2020 roku odbyło si

cych uchwalenia funduszu sołeckiego oraz
w ramach funduszu sołeckiego. Sołectwo Domecko dokonało 2
zmiany, sołectwo Dzieka stwo dokonało 1 zmian , sołectwo Komprachcice dokonało 2 zmiany,
sołectwo Ochodze dokonało 1 zmian , sołectwo Osiny dokonało 3 zmiany, sołectwo PNW
dokonało 2 zmiany i sołectwo Wawelno dokonało 1 zm
uchwał Rady
W ramach funduszu sołeckiego, wyodr bnionego w Gminie, zrealizowano wydatki na ł
204 346,27 zł na nast

Wykonanie funduszu sołeckiego w 2020 roku
Fundusz sołecki za rok 2020 (w zł)
Dział Rozdział

szkoły

FS Domecko: Zakup mebli do sali sołeckiej w
budynku starej szkoły

i uzupełnienie drzew
em, odnowienie podłogi w Domu Spotka
stwo: Utrzymanie domeny sołeckiej

FS Komprachcice: Zagospodarowanie działki
gminnej w Komprachcicach na potrzeby sołectwa

(usługa)
słupków

małych szafek, materiałów do konserwacji,
FS Osiny: Zakup 4 szt. słupów o
enia i materiałów do

remontu pomieszczenia sołeckiego
ławek biesiadnych

Mikołajowej

yłki do

yłki do

SUMA (ł cznie wszystkie sołectwa):

Ł

jne to 14 515,20 zł. Wykonano prace
zniszczonych rowów w sołectwie Wawelno.
Przedmiotem umowy było wykonanie konserwacji rowów: działki nr 273/2 i 272 km 1
w Wawelnie o długo
- działki nr 435 i 436 km 3 w Wawelnie o długo

Gmina Komprachcice w 2020 r. wydawała gazet
umowy wyniosła: 26 500 zł. Gazeta wydawana była co
egzemplarzy, nieodpłatnie dla mieszka

ce w nakładzie 1 000

trznym podpisane w 2020 roku; zło

1) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realiz

: 62.115,00 zł brutto;
926.005,70 zł brutto;
3) Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do

z ROCON Sp. z o.o., ul. Porcelitowa 13, Tułowice n
5) Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (ol

ci 2.924.052,00 zł –

1.488.300,00 zł

ty Wrocławskie na kwot 225.750,00 zł

421.974,26 zł brutto;
7) Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Pods
1.119.000,00 zł brutto.
zaproszenia do zło
1) Zapytanie dot. zadania: Pełnienie obowi
ródła wiatła w Publicznej Szkole
biorstwem Projektowo – Usługowo – Handlowym „PK” Pa
8.979 zł brutto;
Zapytanie dot. zadania: Pełnienie obowi
biorstwem Projektowo – Usługowo – Handlowym „PK” Pa
6.273 zł brutto;
Szkoły Podstawowej w Domecku"
niewski, ul. Garlicka 100, Garlica Mała, na
861 zł brutto;

7.718,40 zł

Bogusław AUTO – ZŁOM Usługi Pogrzebowe „EDEN”,
Stare BN, 27 – 670 Łoniów;
nienie (w postepowaniu wpłyn ła tylko jedna oferta przewy
cy zamierzał przeznaczy
8) Zadanie o nazwie: Pełnienie obowi

16.605 zł;
9) Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do
ci 1.620.000,00 ZŁ
z Bankiem Spółdzielczym w Łubianach ul. Osowska1 n
brutto (koszty obsługi kredytu);
10) Zadanie o nazwie: Pełnienie obowi

11.193 zł brutto.

27.170,53 zł

W 2020 roku przeprowadzono ł cznie 36 procedur zaproszenia do zło
rozeznaniu cenowym (zapytania ofertowe rozsyłane do

ła uchwał
Realizowane były procedury zmian punktowych w miejs
1) Wawelno - uchwała Rady Gminy Komprachcice nr XVI
2)
Komprachcice
uchwała
Rady
Gminy

Komprachcice

n

- uchwała Rady Gminy Komprachcice nr XVII.97.2019
3) Domecko - uchwała Rady Gminy Komprachcice nr XVI
Procedowane były dwa wnioski o wydanie decyzji o us

realizowany był przez firm
zamieszkałych, w tym odpadów z PSZOK wynosi 155 969,28 zł brutto.
W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami mieszka

nieodpłatnie do

ałowe,
c) szkło bezbarwne i kolorowe,

t RTV, małogabarytowe
ce, materace, wykładziny, wielkogabarytowe urz
a) gruz czysty (cegła, beton),
PSZOK –

zlokalizowanego na terenie Zakładu Gospod

W ramach modernizacji PSZOK, został uruchomiony „P
działania promocyjno – informacyjne o działalno

prawidłowego segregowania odpadów.

Z powodu epidemii COVID - 19 działania edukacyjne p
W ramach działa
wiata”, w której uczestniczyły dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych Gminy. Jak ka
kawice oraz słodycze do placówek o wiatowych zakupione i dostarczone zostały

W odpowiedzi na ogłoszony w 2020 roku przez Wojewó
piła do ww. konkursu.
to 3,71 Mg azbestu na ł
3635,80 zł, na któr
iGW w Opolu tj. kwota: 2597,00 zł;
ródła finansowania (wła
ci) kwota: 1038,80 zł.

Uchwał

ła do
ła koszty

1) odławianiem bezdomnych zwierz
4) zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej w
z udziałem zwierz

sze działania wydatkowano kwot : 26 813,54 zł.

potrzeb rolników przeprowadziła odbiór foli rolnicz
z działalno
nu Gminy o ł
Mg. Odpady zostały odebrane przez firm
Gmina podpisała
na wykonanie usługi. Odpady zostały poddane utylizacji w Zakładzie Produkcji Paliw
e, gdzie zostały przetworzone na paliwo alternatywn
zadania: 3234,80 zł, w tym kwota dotacji z NFO iGW – 2079,98 zł, inne ródła
rodki rolników) – 1154,82 zł.

ródła ogrzewania z udziałem

ródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Komprachci
projektu zostało zło
rodków RPO 108 206,03 zł;
etu gminy 22 000 zł.
Zło
ródeł ogrzewania na

16 313,50 zł
31 782,96 zł.
W ramach projektu

„Marszałkowska Inicjatywa Sołeck
ublicznych w sołectwie, istotnych z uwagi
ców sołectwa” - zrealizowane w sołectwie Komprachci
zadania wyniosła 6 000,00 zł
rachcicach elementy małej architektury:
ławk
o konstrukcji metalowo – drewnianej w kształcie koła, 2 ławki parkowe

Nazwa zadania

Nazwa programu

Koszt ogółem

Warto

o długo

o długo

Publicznej Szkoły Podstawowej w
ródeł ciepła - 1szt.,

działalno
Zdalna Szkoła – wsparcie
systemie kształcenia
Zdalna Szkoła+ w ramach

ródeł ogrzewania
ródeł ciepła

Szkoły Podstawowej w Wawelnie

Przeciwdziałania

Przeciwdziałania

Przeciwdziałania

cych z działalno

Zdalna Szkoła – wsparcie
systemie kształcenia
Zdalna Szkoła+ w ramach

Zło

ródeł ogrzewania

Przeciwdziałania

Przeciwdziałania

Przeciwdziałania

Przeciwdziałania

Przeciwdziałania

Przeciwdziałania

Przeciwdziałania

ródła ciepła

których funkcjonowały

Przeciwdziałania

których funkcjonowały

Przeciwdziałania

integracji społecznej w Domecku

których funkcjonowały

Zdalna Szkoła – wsparcie
systemie kształcenia
Zdalna Szkoła+ w ramach

42 1974,26 zł brutto. Za powy
wyremontowano 4 drogi w pełnym zakresie oraz dokon
pozostałych drogach zarz dzanych przez Wójta Gminy Komprachcice. Szczegółowy

Lp.

Sołectwo

Nazwa

Długo

Klejenie łat
+ nakładka

Przykładowa relacja fotograficzna z przeprowadzonej

: 64 400,00 zł brutto o nast
słupa 6 m,

ródło wiatła Oprawa LED 30 W,

wiatła < 6500K,
l) materiał obudowy oprawy aluminium + szkło hartow
ł) fundament kotwi

Przykładowa relacja fotograficzna z przeprowadzonej

Szczegółowe dane na temat tych inwestycji zostan

14 515,20 zł polegaj
a) działki nr 273/2 i 272 km 1 w Wawelnie o długo
b) działki nr 435 i 436 km 3 w Wawelnie o długo

w kwocie 16615,58 zł.

Wójt Gminy Komprachcice przeznaczył do sprzeda y działk
przetargu 126 250,00 zł netto.
ce podziały działek na terenie gminy Komprachcice.
dkowych na nowo powstałych budynkach w gminie Kompr

Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły

rodków własnych

3) Realizacja usług komunalnych w zakresie wywozu

ci płynnych;

6) Usługi remontowo - budowlane oraz sprz
statutowych w 2020r Zakład Gospodarki Komunalnej i
uzyskał dotacj
ci 255 000,00 zł. Dotacja została
wykorzystana w cało ci i nieznacznie przekroczona o 2 874,24 zł, co stanowi koszty zakładu do

zł

3.
4.

Zapłaconych zaliczkowo
Pozostało do zapłaty

Zapłacono
zł

zł

Do zapłaty
zł

zł

Zakład posiada w administracji 3 budynki mieszkalne

Społecznej, Gabinet Rehabilitacyjny Caritas Diecez
Partnerskie „PARTNER”, Koło W

Zakład prowadzi eksploatacj

gowej o czynnej długo

przył

Zakład prowadzi eksploatacj systemu kanalizacji sanitarnej we wszystkich sołec
gło
Wykonuje usług

ci płynnych z przydomowych zbiorników samochodem

Zespół Obsługi Placówek O
Zgodnie z uchwał
w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finans
organizacyjnych
Gminy
Komprachcice
Zespół
Obsługi
w Komprachcicach w ramach wspólnej obsługi wspomaga
Szkoł
Szkoł
Szkoł
Szkoł

P

ła Podstawowa w Ochodzach.
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie
niepełnosprawnymi przez umo

tych kształceniem specjalnym,
kształcenia. Opieka nad uczniami
kształcenia,

Szkoły

kształcenia oraz kształcenia specjalnego i w 2020,

Kształcenie specjalneka kształcenia- liczba
Szkoła/przedszkole

Wydatki na poszczególne szkoły z bud etu Gminy kształtowały si
1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku:
a) oddział przedszkolny – 319 959,93 zł
b) klasy I-VIII – 1 601 946,67 zł;

2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardow
007,63 zł;
3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi - 1 628 845,08 zł;
4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie:
a) oddział przedszkolny – 418 461,15 zł,
b) klasy I- VIII – 1 538 192,01 zł.
wyniosła 7 819 129,00 zł (w tym kwota 48 500,00 zł
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gmin
455 uczniów w 36 oddziałach:
Szkoły podstawowe

ło

Liczba uczniów/ liczba oddziałów

W czerwcu 2020 r. szkoły uko czyło:
Szkoł
Szkoł
Szkoł
oddziału);
Szkoł
lone w podstawie programowej kształcenia ogólnego
uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej. W latach

gólnych szkół w 2020:
szkoła

j

brak oddziału

W 2020 r. funkcjonowały 3 przedszkola prowadzone pr

dwa oddziały przedszkolne w szkołach: w Publicznej

Do 12 oddziałów w gminnych przedszkolach i oddziała

szczało 261

Do poszczególnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
szczało (stan na 30.09.2020 r.):
ieci (V oddziałów);
I oddział);
dzieci (II oddziały);
4) oddziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku - 36 dzieci (II oddziały);
5) oddziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej w Wawelnie - 40 dzieci (II oddziały).
W 2020 r. Gmina otrzymała tzw. „dotacj
263 963,00 zł oraz w kwocie ogólnej subwencji o
tj. dzieci 6-letnie w przedszkolach 240 599,54 zł,
cioletnie w oddziałach
przedszkolnych – 62 272,82 zł oraz dzieci 6 - letni
62 272,82 zł, razem „dotacja przedszkolna” i subwencja – 629 108,18 zł. Koszty utrzymania
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych to kwota 3 286 018,45 zł.
łobek
Gmina prowadzi czterooddziałowy Publiczny łobek w Polskiej Nowej Wsi, do którego
szczało 32 dzieci.
łobka Gmina przeznaczyła kwot 643 196,97 zł. Z programu
ci 51 840,00 zł.

miotowych dla uczniów szkół
Zespołowi

Obsługi

Palcówek

O

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół- zbiorowy

1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa si
podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki
szej szkoły
podstawowej, a uczniom z niepełnosprawno
z niepełnosprawno

szej szkoły ponadpodstawowej, do ko
2) zapewnienie dzieciom i młodzie
i młodzie y z niepełnosprawno
z niepełnosprawno
niepełnosprawno intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w c
ycia - w przypadku uczniów z niepełnosprawno
z niepełnosprawno ci jest niepełnosprawno

1. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z
a) Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu - szkoła bezob

cy) - 20 192,40 zł, od wrze
ce) – 34 128,00 zł. Usługi w zakresie przewozu i op
uczniów niepełnosprawnych z miejsc zamieszkania do szkoły wiadczyła firma NAVA- TRANS
TRANSPORT OSOBOWY Paweł Piekarski, 49-300 Brzeg, ul
b) Zespołu Niepublicznych Szkół dla uczniów ze sprz

onymi niepełnosprawno

cy)- 3 167,28 zł, od wrze
ce) - 4 856,04 zł. Usługi w zakresie przewozu uczni
- czerwiec realizowała firma Gworek Marek Usługi Tr
Kardynała Stefana Wyszy
Usługi Transportowe

Koszty zwrotu przejazdu uczniów do szkół w roku 2020 wyniósł 4 30,51 zł
Zespół

Publiczna szkoła

Zespół Szkół
Szkół w

cych szkoły wyodr
zł, a poniesiono wydatki w wysoko ci 26 278,50 zł z przeznaczeniem na:

20 718,50 zł,
dopłaty do czesnego dla nauczycieli za kształcenie pobierane przez szkoły wy
5 560,00 zł.

W 2020 r. wypłacono 72 uczniom stypendia motywacyjn
8 640,00 zł w tym:

Szkoła

Nakłady (w zł)

2 160,00

0,00

6 480,00

0,00

łobka, przedszkoli i szkół w okresie epidemii kor

zku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczanie
łobka i placówek o wiatowych w trybie stacjonarnym została zawieszona
łobek, przedszkola, inne formy
wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe były o
działalno
Od 16 marca 2020r. działalno
łobka została zawieszona, a jednostki o
przygotowywały si do działania w trybie pracy zdalnej.
wiaty polegało na zawieszeniu
prowadzenia działalno
wiaty realizowały zadania z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległo
łobek i przedszkola
mogły zdecydowa o kontynuacji działalno
z zapobieganiem,

łobka w Polskiej Nowej Wsi w zwi
przeciwdziałaniem i zwalczaniem CO
łobka w Polskiej Nowej Wsi w okresie od dnia 6 maja
zku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczanie
łobka w Polskiej Nowej Wsi spowodowane było

przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra wła
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach
zku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczanie

piło czasowe

4) oddziału przedszkolnego w Publicznej szkole Pods
5) oddziału przedszkolnego w Publicznej szkole Pods
zku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczanie
Ograniczenie funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
spowodowane było z brakiem mo
wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora
wiatowych wymusiło w krótkim czasie konieczno

ce udział w edukacji zdalnej i w miar
cy w posiadaniu placówki (głównie laptopy). Niestety nie udawało si
t spowodowała,
piła do Programu „ZDALNA SZKOŁA” i „ZDALNA SZKOŁA+”

2014-2020. W ramach programu zakupionych zostało 3
które przekazano do szkół zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez dyrektorów szkół.
otrzymanego wsparcia wyniosła 104 998,94 zł. Zakupione tablety zostały wypo

Od 25 maja 2020r. realizowana była w ograniczonym
z wydawanymi przez Głównego Inspektora sanitarnego

łobkowa (zgodnie

Organizowane mogły by
dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawo
ała do rodziców. Je
dyrektor danej szkoły musiał zadba
zdalnie, na odległo
czo-wychowawcze poł
dydaktycznych przysyłane
były dzieci przedszkolne oraz uczniowie klasach I-III. Minister Edukacji Narodowej i Główny

Od 1 czerwca szkoły zacz ły organizowa
uczniów klas IV-VIII. Dyrektorzy szkół podstawowych
imie sanitarnym odbyły si
ł si
cia w przedszkolach i szkołach
organizowane były z zachowaniem re imu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi Głównego
gały

zku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczanie

awieszone były tak
liwa była organizacja konsultacji dla uczniów klas
łobek, przedszkola i szkoły na bie co zaopatrywały si w maseczki, płyny dezynfekcyjne oraz
pozostałe

(Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie; Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza
Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku; Publiczna
Szkoła Podstawowa im ks. Jana Twardowskiego w Kompr

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie:
2 oddziały przedszkolne i 7 szkolnych .
1.
2.

Nazwa oddziału
Oddział przedszkolny 3-4 latki
Oddział przedszkolny 5-6 latki

Liczba wychowanków /uczniów

cownik administracji, 5 pracowników obsługi

II. Działalno

Szkoła
Publiczna

j
Szkoła

Podstawowa

Ł

Oddział przedszkolny ( 5-6 latki)

a) Oddział przedszkolny:

b) Szkoła:

1320 zł

społeczno-emocjonalne)

ka kształcenia

Koło j. angielskiego
Koło j. angielskiego
Koło j. polskiego
Koło matematyczne

VIII
I
VIII
VIII

6) Udział w projektach edukacyjnych
1.

Zdalna szkoła

MEN

Szkoła otrzymała 7 laptopów d

Zdalna szkoła +

MEN

Szkoła otrzymała 3 laptopy dla
Szkoła otrzymała 7 laptopów dla

Społeczno„BILINGUA”

–

łatwiej

Mały Opolanin

z

Dom Współpracy Polsko-

Młodzie

Szkoła pozyskała bezpłatn
z tym doskonalenie zawodowe nauczycieli dotyczyło m

a) administracja usług

Udział uczniów

d) nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły w roku szko

ykorzystano 6 229,00 zł

„Młodzie

Mistrzostwa

Województwa

Opolskiego

szkół

Działania profilaktyczno-wychowawcze, współpraca z
2020 r. na kształcenie metodami kształcenia na odległo
wychowawcze oraz profilaktyczne miały ograniczony charakter i skupiały si

W roku 2020 uczniowie brali udział w nast
Nazwa projektu, działania

działania

cych działaniach ( stacjonarnie lub zdalnie)

Rodzaj działania

Termin

z udziałem babci

„Złoty Róg”

MOTYWACJA, mam sił
działania- wiem jak si

społeczno
"Bezpieczna szkoła"

„Program dla szkół”

Zaopatrzenie

4) Naprawa ławek na boisku szkolnym.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w
Udział uczniów w nast

cych działaniach (stacjonarnie lub zdalnie)

twórczych metod kształcenia w szkołach

Wizualizer szt. 1, Zestaw słuchawki i mikrofony szt

Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej

Tłumaczymy ywioły – program dla Szkół

p uczniów do szkoły w roku szkolnym 2020
do szkoły

Liczba uczniów ogółem

do szkoły

Szkoła

32

0

51

0

Ogółem

83

lnego oraz wymiana piłkochwytów;
W 2020 roku uczniowie brali udział w nast
szkoły”, e) „Diagnozowanie zachowa

cych działaniach (stacjonarnie lub zdalnie)
ród uczniów”, f) „Działania w zakresie

zdrowia”, j) „Usługi piel
ma znaczenie”, ł) „Warsztaty umiej
ci społecznych – relacje mi
– usługi piel

dra szkoła czyta
o wła
wykształcenie odpowiednich nawyków dbania o zdrowie
przez całe
cenie dzieci i młodzie

4.

ek. Zespół

Nasza Szkoła Dobrego
Celem działa jest propagowanie zasad dobrego wychowania, zwłas
miechu. Słowem - nasi uczniowie wyró
Zdalna szkoła OSE

Wsparcie 10 laptopów

Tłumaczymy ywioły
Wsparcie 7 laptopów, zestawy słuchawek, mikrofony,

Umiem pływa

Nauka pływania dla klas I-III

Nasza szkoła dobrego

5.

ek. Zespół klasowy ma za zadanie przeczyta

Koło j

akresu kształtowania
ci społecznych)

przygotowani do udziału w zawodach e-sportowych zw
ów przez reprezentantów naszej szkoły. W

kszej ligi robotów w Polsce (udział bierze około 60
z całej Opolszczyzny).

wiecie turniejów „robotycznych”. A zało ycielem jej jest nasz nauczyciel Łukasz Jurek.

Klasa

Rodzaj działania

Współpraca z Domem Kombatanta w Opolu, przygotowani
cego współprac

współpraca z mieszka

Klasa

Rodzaj działania

Liczba

dalszej drogi kształcenia

ci społecznymi
ci społecznych, integracja
społecznych

społeczno

Dyscyplina w praktyce

Sabina Piłat – Nauka

Dzieciom i Młodzie

Materiały Nowej Ery w nauczaniu
wykorzystaniem zespołów klasowych
Szkolenie

Nie ma złych emocji, s

Niepodległo

Materiały i narz

materiały

Płon
przeciwdziałanie wypaleniu

funkcjonowaniu młodzie

społeczno

Kto bł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku:
wiaty, której głównym celem jest stworzenie optymal
warunków kształcenia, zapewniaj cych dzieciom oraz młodzie
cych na aktywne funkcjonowanie we współczesnym
W szkole funkcjonuje 8 oddziałów klasowych oraz 2 oddziały przedszkolne. Do szkoły
dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podlegaj
wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkał
zaszła potrzeba stworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego, który zlokalizowany został
oddziałów przedszkolnych ucz szczało w sumie 30 dzieci b
Komprachcice. W szkole uczyło si
Podstawowej w Domecku wynosiła
ogółem 27 osób, co w przeliczeniu na etaty daje 25,
podzielone zostały uwzgl

doskonalenia wpłyn ły na podniesienie kompetencji kluczowych nauczycie
Szkoła zapewnia warunki umo
dla dzieci i młodzie
tych kształceniem specjalnym. W roku szkolnym 2019/20 do szkoły
szczało 3 uczniów posiadaj cych orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
. Szkoła zatrudnia nauczyciela wspomagaj

współorganizuj cego kształcenie specjalne dla ucznia wymagaj

Stypendium pełni rol
Cały proces edukacyjny realizowany w szkole ukierun
zkoły Podstawowej w Domecku na

Publiczna Szkoła Podstawowa

W 2020 roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej brali udział w licznych konkursach
li uczniów do udziału w ró
szkoły został laureatem
ła I miejsce w Ogólnopolskim
Turniej Mini Piłki Siatkowej Chłopców.
lenie zasługuje fakt, e Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku realizuje s
e w 2020 roku wzbogacały i uatrakcyjniały ofert
Unii Europejskiej uczniowie klas I-III brali udział w bezpłatnych lekcjach pływania w ramach
programu powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływ
LZS Opole. W szkole prowadzane były tak
w bezpłatnych
ci. Szkolenia prowadzone były w ramach realizowaneg
współfinansowanego ze
ski. W celu integracji zespołów klasowych wychowawc
corocznie Publiczna Szkoła Podstawowa
głos". W ramach ww. programu szkoła uzyskuje bezpłatne wsparcie
i materiały pomocne w organizacji i przeprowadzeniu demokratycznych wyborów do władz
Edukacji Narodowej. Publiczna Szkoła Podstawowa bie
edukacyjnym "Lepsza Szkoła". Główne cele projektu t
długoterminowe, konsekwentne przygotowanie uczniów

udział w projekcie

z wynikami uczniów w całej Polsce,

zaplanowania pracy na cały rok szkolny oraz analizy
szkoły corocznie bior udział w zaj

uczniów. Najmłodsi uczniowie

działalno ci "Klubu Szkół UNICEF" w Publicznej Szkole Podstaw
wychowawcze, których głównym celem jest kształtowan
ród dzieci i młodzie
owania społecznego i uwra liwienie na potrzeby drugiego człowieka. W 2020 rok
szkoła wzi ła udział w akcji "Kartka dla bohatera", której celem było przygotowanie kartek dla
szkoły w zakresie wychowania,
profilaktyki i opieki. W działalno
Rodzice efektywnie współdziałaj ze szkoł
zasługuje równie

tkowany został w Publicznej Szkole

Program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglo
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opol
ci kształcenia. W ramach projektu Szkoła
została wyposa
Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku wyposa
dny do pełnej realizacji programów nauczania i wyko
system nauczania Szkoła wyposa ona została w ramach programu "Zdalna Szkoła" przez
ne zostały do zorganizowania
z usług

komórkowej transmisji danych, został przekazany do szkoły tak

d budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku
w 2020 roku uległ znacznej poprawie dzi
Dodatkowo przeprowadzony został remont instalacji elektrycznej budynku szkoły, remont
ynek został poddany
solarów słonecznych. Zastosowanie najnowszych technologii w zakresie wytwarzania ciepła
o oddziaływania na
gla czyni szkoł
. Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku oferuje
asłonecznione sale wyposa

cia Szkoły, po termomodernizacji i remontach.

Publiczna Szkoła Podstawowa im ks. Jana Twardowskie
działaj
na podstawie Statutu Szkoły. Do szkoły ucz
uczniów przydzielonych do 14 oddziałów. Zatrudniony
i obsługi Dysponujemy do
pracy szkoły jest hala O
1) Działalno
W ofercie edukacyjnej szkoły jest nauka j
ł
ym zainteresowaniem dzieci i młodzie
Szkoła zatrudnia 2 pedagogów, logoped
ci uczniów ze spektrum autyzmu-zespołem Aspergera. Ł
klasy VIII została laureatk
szkolny 2020/2021 przyznawanego przez Marszałka Woj
Buł
W czerwcu 2020 roku Szkoła otrzymała tytuł „Szkoła w chmurze” firmy Microsoft, było to

w swojej pracy, otrzymały tytuł MICROSOFT INNOVATIV
znalazły si
ród 490 nauczycieli z całego kraju
edukatorzy z całego
nadal pogł

ci poprzez udział w licznych szkoleniach,
czyła studia podyplomowe - Diagnoza i terapia
pedagogiczna i nabyła kwalifikacje daj
3) Udział w projektach
Szkoła stale bierze udział w ogólnopolskim programie „Program dla szkół”, który to zapewnia
ogram twórczych metod kształcenia
w szkołach Aglomeracji Opolskiej - Projekt realizow
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyj
edukacji Działanie 9.1.2 Wsparcie kształcenia
cy szkołom w całej Polsce mo
podł czenia szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego Internetu. Program został zaprojektowany
przez Ministerstwo Cyfryzacji, a jego zało
Za udział w konkursie #OSE Wyzwanie Szkoła otrzymał
składaj
nych Udział w konkursie mogły wzi
szkoły
ało spełni
zgłoszenie si szkoły do projektu OSE i programu mLegitymacja szk
ało przygotowa
pt. „Smart szkoła”.
ki programowi Zdalna szkoła + w ramach OSE szkoła wzbogaciła si
4) Współpraca z instytucjami
Szkoła stale współpracuje z: Gminn
rodkiem

edukacyjnymi.

Z

Pomocy

Społecznej

był zakup 15 zestawów robotów Photon wraz z tablet
własnych
ywania posiłków dla uczniów. Odnowili
e korytarz dolny szkoły,
zycielskim oraz w sekretariacie szkoły.

trzna elewacja budynku została odnowiona w 2015 r.
dem do cało

i podłog

Przedszkole zostało wyremontowane w 2019 r. W roku
pozostałych pomieszcze
elektrycznej, gładzie, malowanie, klimatyzacja w je
wykładziny target, wymiana drzwi wewn

, uło

Przedszkole dysponowało 50 miejscami. Funkcjonowały dwa mieszane rocznikowo oddziały, po
dy. Przedszkole było czynne od poniedziałku do pi
szczały) ze wzgl
dzieci w oddziałach „0” i poni

oddział „0”
oddział poni

Przedszkole realizowało podstaw
działania ukierunkowane na dbało
W obu oddziałach zgodnie z podstaw

społecze
Udział

w

ogólnopolskim

wokół nas"
zdrowia psychicznego społecze
cych kształtowanie

Realizowano kalendarium przedszkola bez udziału rodziców wychowanków- mikołajki, pokazy
sów i inne imprezy, które odbywały si
W roku 2020 dzieci uczestniczyły (do nadal) w zaj

edukacji, Działanie 9.1.4 Wsparcie
Przedszkole udzielało pomocy psychologiczno- pedago

. Przedszkole zapewnia poczucie pełnego bezpiecze
wła

jednooddziałow

przygotowanie przedszkolne ,pozostałe 16 to dzieci

wiadczy usługi w ci gu całego roku z wył
W 2020 roku Przedszkole było czynne w miesi cu lipcu i sprawowało opiek

b) 1 mała sala -w której organizowany jest odpoczyn

piła konieczno

Pracownicy obsługi

ny element kształcenia naszych wychowanków stanowi
Nasze działania powi
piło zaszczytu przyj

z zało

posiłki oparte na naturalnych produktach, przygotowane we wła
jadłospisy o zdrowe produkty, eliminujemy słodycze.

w przedszkolu projekt, którego głównym celem jest p
działania cz sto z udziałem rodziców, pracowników
przygotowywaniu posiłków tj. pocz
w postaci sałatek, koreczków owocowych, zdrowych de

polegaj

c) „Kuchenne rewolucje” - kontynuacja działa
wychowanków poprzez działania na rzecz efektywnego

zostały zakwalifikowane po przeprowadzonej wst

Dodatkowo w ramach współpracy pomi
Współpracy Polsko-Niemieckiej w ramach kampanii: „Bilingua - łatwiej z niemieckim”
2020 r. realizowane były w Przedszkolu dodatkowe

ród całego personelu i rodziców.
zku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczanie
(Dz.U. 2020 poz. 492) w ramach pracy na odległo
e były nast
7) Działania edukacyjne
tworzenie bazy materiałów potrzebnych do wykonywania pracy na odległo

u ułatwienia wychowankom
przygotowanie materiałów do wydrukowania i do samod
małej, przeliczania, emocji, itp...,
ników do stron internetowych,

materiałów

ego przedszkola

edukacyjny
w zakładce

materiałów (tre
, doł czanie jako zał
cych ciekawe materiały edukacyjne - filmy, bajki

przygotowanie dodatkowych materiałów dla dzieci, bu
przekazanie materiałów udost
canie

rodziny

do

wspólnej

zabawy

podczas

działa

cym tygodniowym rozkładem

naszej gminy - cały rok 2020,
– cały 2020 rok,
kna Nasza Polska Cała” - innowacja
współpracy z Publiczn
działa z udziałem przedszkolaków,
Bal Karnawałowy Przebiera ców poł
impreza integracyjna z udziałem bab

powietrze wokół nas

pedagogiczna
Szkoł

w gospodarstwie Ligocki Młyn w Ligocie Prószkowsk
Udział w XI „ Jesienne Nutki” - Prace plastyczne
współpracy Przedszkola i Samorz

ki” - współpraca Rady Rodziców z hurtowni
Mikołajki w przedszkolu – 04 grudnia 2020,

wysyłanie tradycyjnych kartek z

tecznej przez cał społeczno
mprachcicach (współpraca
i sołtysem) - 08 – 16 grudnia 2020,

kontynuacja działa
W/w działania zdecydowanie pozytywnie wpłyn ły na jako
norodnej działalno

ród całego personelu i rodziców.

9)

Współpraca ze
działania skierowane do społeczno ci lokalnej (wolontariaty, współpraca z ró
rodek Pomocy Społecznej, Policja,
udział w akcjach charytatywnych
MONAR - współpraca z ksi

min.(zbiórka odzie

mieszkanki Ochódz - współdziałanie z pracownikiem G
Społecznej i Sołtysem Ochódz),
organizowanie i udział w ró
wł

do ogólnopolskich bezpłatnych programów edukacyjny

współpraca
z lokalnymi mediami w celu promowania p
Przedszkola i prezentowania działalno
poszerzenie zakresu działania strony internetowej tak aby mogła przedstawia
ce działania i dokonania, by

udział w zebraniu wiejskim – OSP Ochodze - wrzesie

ce sołectwa

iałem Dyrektora placówki, członków
i kierownika ZOPO, przedstawicieli sołectwa – Radny Gminy i Pani Sołtys w sprawie

udział Dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców w zebr
Sołtys Ochódz w sprawie mo
zaplanowane zebranie wiejskie, które miało odby
OSP nie odbyło si

10) Formy współpracy z rodzicami obejmowały:

ciowych z jednoczesnym udziałem i zaanga

dnianie i realizacja wniosków i inicjatyw zgłaszany

rodowiskiem, w którym cały zespół, tj. zarówno prac
zespołow oraz dobry klimat przedszkola. To zespół

kadry oraz podejmowali działania innowacyjne, sz
w kształtowaniu u dzieci postaw patriotycznych, syl
W ramach doskonalenia odbywały si
kontynuacja działa
z udziałem ch
, warsztatów, webinariów on-line oraz udział w nic
ród nauczycieli potencjału komputera,

została kwota – 1 245,06 zł. W szkoleniach uczestniczył równie personel obsługi .
cych nauczycielami wyniósł – 950 zł.

nie było mo
w pomoce i materiały
em wyniósł
3 302,55 zł. Doposa
ci 1 219,00 zł.,
zakupione zostały naczynia stołowe o warto ci 1 023,11 zł.
Baza placówki została doposa
ci – 3 250,00 zł.
piła konieczno
tu w ogrodzie, zakupione zostały
dzenia rekreacyjne dla dzieci o ł
ci – 6 900,00 zł.

ziały (75 dzieci) mieszcz

Dwa oddziały

Dzieci

(35 dzieci) od 2018 roku funkcjonuj

wszystkich

oddziałów

maj

Oddziały w 2020 roku:

oddział „0”
oddział poni

We wszystkich oddziałach zgodnie z realizowan
W trzech oddziałach ponadto prowadzona jest nauka
ci narodowej. W ramach porozumienia z Domem Współpr
Niemieckiej w ramach kampanii „Bilingua – Łatwiej z
z pozostałymi dzie

tych jest kształceniem specjalnym,

Główne kierunki realizacji procesu wychowawczo – dy
ej mierze na rozwój społeczno –
emocjonalny oraz na dbało
W/w zało
udział w III Mi
ze wokół nas”,
udział w programach „Mamo, tato wol
udział w konkursach plastycznych na szczeblu wojewó

jeden nauczyciel współorganizuj
kształcenie specjalne dla dziecka z Zespołem Asperg
ci pracy przedszkola. Jeden nauczyciel uzyskał doda

Zgodnie z zało
pełni O

działalno

ł

Na terenie gminy działa pi
publicznych. W 2020 roku gminne kluby zostały wspa
- „Gazownik” Wawelno – 28 000,00 zł.,
- LUKS Sukces Komprachcice – 34 000,00 zł.,
- Victoria Domecko – 28 000,00 zł.,
- LKS OSIR Komprachcice – 40 000,00 zł.,
- GKS Komprachcice – sekcja futsalu 52 000,00 zł, - sekcja piłki no nej – 3 000,00 zł.
tek roku 2020 nie wskazywał w
niebawem miało si
Rozgrywane były zawody i turnieje szkolne, na hali odbywały si
oraz treningi młodzie owe oraz seniorów. Swoje mecze kontynuowały kluby B
liwie udało si
skomplikowały w zwi
połowy marca wszystkie zaj cia sportowe oraz szkolne zostały zawieszone do odwołania.
Jednak praca OSIR-u w Komprachcicach odbywała si pełn
ła si
krawcowych
szyła
w swoich domowych pracowniach maseczki z materiału, który był krojony na naszej hali
z pozyskanego od sponsorów materiału. Wszystkimi pracami kierowała jedna z mieszkanek
Komprachcic. Udało si
. maseczek, które zostały przekazane do ró
zienia, DPS-y, itp. Maseczki zostały równie

ły si
ły si

rozgrywki futsalu, piłki r
ły si rozgrywki młodzie
pojawiły si
W listopadzie udało si

Bieg Niepodległo
dy kto chciał wzi
w nim udział po zarejestrowaniu si , musiał
lonym czasie przebiec dystans 10 km i przesła
biegu tradycyjnie otrzymał przesyłk
ły si
Rok 2020 był bardzo trudnym okresem w zwi
zanych z COVID-19, ubiegły rok obfitował w wiele su

2) Awans piłkarzy r
yny piłki no
6) Wysoki poziom prezentowały równie

yny młodzie

W ubiegłym roku wykonano wiele prac zwi

t z siłowni do nowego, wi
e) wykonano nawodnienie płyty boiska w Polskiej No
płyty boiska w Wawelnie, przy ul. Sportowej,
działa dotyczyła prac konserwacyjnych w hali sportowej, n

Siłownia w hali OSiR,
Nowa elewacja od strony północnej OSiR,
Nawodnienie płyty boiska w PNW, ul. Rolnicza 6

w Domecku, oraz posiada wydzielony Oddział dla Dorosłych i Oddział dla dzieci.
W ramach swojej działalno ci statutowej w 2020r. Biblioteka zakupiła ogółem ek za ł
12 308,57 zł
1) Zakup własny - 240 wol. za kwot - 8 000,57 zł;
- 4 308,00 zł;
3) Dla Oddziału Dorosłych zakupiono : 96 wol. za 3 732,63 zł. (zakup własny) oraz 47 wol. za
1 553,65 zł (z MKDN);
4) Dla Oddziału dla Dzieci zakupiono - 144 wol. z
4 267,94 zł (zakup własny)
1 490,11 zł (z MKDN);
1 264,24 zł (z MKDN).
ki z beletrystki, zwłaszcza dla dzieci najmłodszych
uzupełniono lektury dla szkół. Dla czytelników z oddziału dla dorosłych zakupiono du
knej, były to głównie powie ci obyczajowe, biografie, historyczne oraz kryminał
ki z działów: ekonomia i pedagogika oraz prawo.
W roku 2020 zapisanych było ogółem - 1206 czytelnik

ród 1206 czytelników w Oddziale dla dorosłych – był
dzieci 447 czytelników, a w Filii Domecko było 174
gozbioru w 2020r. ogółem – 17501 ksi
zku z ogłoszonym 12 marca stanem epidemii COVID -19, działalno
Biblioteki uległy zmianie i ograniczeniu. W tym cza
w Oddziale dla dzieci, która była planowana na lipi
p czytelników do półek

niej czytelnik nie zamówił ksi

łalno
tku lutego były przyjmowane wycieczki do Bibliotek i odbyła si
kach dla dorosłych.
owy na FB dla dzieci i dorosłych
czytelników. Konkurs przebiegał pod hasłem „Okładko – znawca Biblioteki” i polegał na
ciu tytułów zniekształconych okładek ksi ek, które były wcze

tytuł oraz imi
otwarcia Biblioteki zgromadził najwi

li I, dzieci II) podała wła
ki, otrzymała punkt. Wygrał uczestnik, który w dniu

Spotkania autorskie oraz pozostałe zaj cia zostały odwołane z powodu epidemii COVID -19.

własnych Gminy – 2020 r.

niepełnosprawnych – w tym zamontowanie przewodów i
e pompy ciepła, wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej, wymiana podłogi, malowanie
tli indukcyjnej na potrzeby osób niedosłysz
enie – zakup 200 krzeseł.

enia własnej jednostki wykonano instalacje oraz mon

perkusyjnej. Działania obejmowały uzupełnienie ubyt
płytami gipsowymi oraz piank
wykładzina dywanowa zwi
3) Zmodernizowane zostało zaplecze kuchenne wraz z

cian, wyło
pomieszczenia. Poło ona została

Realizowane projekty senioralne - współpraca z grup
rodek Kultury w Komprachcicach działa:

Działania i wydarzenia kulturalne dla społeczno

kół podstawowych – eliminacje gminne –
współpraca z placówkami o
3) Koncerty relaksacyjne na misach kryształowych;

ny Jantar i Jarosława Kukulskiego „ Wci
tego Mikołaja –

atorskiej działalno

SOK brali udział w imprezach kulturalnych poza O
dowy zespołu ATTONARE i Gminnej Orkiestry My

ciół pw.

d i Pastorałek „Le
3) XIX Festiwal Piosenki z Serduszkiem w Tułowicach
4) Udział wokalistów w Eliminacjach Piosenkobranie

teczna ozdoba – konkurs na najładniejsz
e dla osób niepełnosprawnych
odbył si koncert charytatywny zespołu ATTONARE „Gramy dla K
ciół pw.
stwo, działaj
enia koronawirusem, wszystkie działania wymagały bi
cia i wydarzenia prowadzone były w formie stacjonar

1. Grunty ogółem – 245 ha (w tym oddane w u
2) ł ki trwałe: 3 ha;
3) pastwiska trwałe: 0 ha;

12) tereny przemysłowe: 4 ha;

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie;
2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardow
4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku;
łobek w Polskiej Nowej Wsi;
8) Publiczna Stowarzyszeniowa Szkoła Podstawowa w O

3) Budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkan

Obecnie działa

5 jednostek OSP w tym

3 jednostki wł

własn
one w sale wykładowe oraz pomieszczenia socjalne, j
ka sportowe w sołectwach

Na terenie Gminy Komprachcice działaj
d Oddziału Gminnego ZOSP RP w Komprachcicach;

7)Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na
kół terenowych;

12) Zgromadzenie Sióstr Słu
13) Ludowy Zespół Sportowy „GAZOWNIK” Wawelno;
16)

Ludowy

Klub

Sportowy

Piłkarzy

R

1 stycznia 2020 roku funkcjonowało w Gminie Kompra
ół gospody
roku, stan nie zmienił si

- wpłyn ło 7 ofert, wszystkie oferty uwzgl
zadanie skorzystały nast
c)

Ludowy

Klub

Sportowy

Piłkarzy

R

e) Ludowy Zespół Sportowy „GAZOWNIK” Wawelno;
to działania dotycz
25 000,00 zł (dodatkowy konkurs ofert) – zadanie z
225 000,00 zł. – zadania zostały
185 000,00 zł; – zadania zostały wykonane.
2) zadanie ”Działalno
i współpracy zagranicznej”

- wpłyn ła 1 oferta Gminnego Stowarzyszenia Partnerskiego „
20 000,00 zł – zadanie nie zostało wykonane, dotacja została zwrócona w cało
społeczn

- wpłyn ły dwie oferty. Oferty zło ył Caritas Diecezji Opolskiej na ł

140 000, 00 zł na
90 000,00 zł, a na

50 000,00 zł.
Tryb małych dotacji
W ramach trybu małych dotacji wsparto wykonanie zad
odziału przeznaczono kwot 15 000, 00 zł,
zrealizował Gminny Klub Sportowy GKS Komprachcice – otrzymał kwot 5 900,00 zł na
udział dru yny młodzie
eju finałowym
Młodzie
9 100,00 zł na

działanie na rzecz wszystkich organizacji sportowyc
w kraju, odbywały si
działalno
Rok 2020 był bardzo trudnym okresem w zwi
zanych z COVID – 19, ubiegły rok obfitował w wiele

2) awans piłkarzy r
yny piłki no
6) wysoki poziom prezentowały równie

yny młodzie

Gminna Rada Sportu wypracowała i podj ła uchwały dotycz

cego działalno

Uchwały i wnioski zrealizowane w 2020 roku
zostały zorganizowane przez kluby
ci dzieci i młodzie

2) wykonano nawodnienie płyty boiska w Polskiej Now
płyty boiska w Wawelnie, przy ul. Sportowej;

Przeciwdziałanie przest

wł
190 000,00 zł.

Liczba członków,
członków
udział
alarmy fałszywe)

rodowiska w Gminie Komprachcice
zapotrzebowanie społeczno

działa

monitoring

w
dwa sołectwa:

cy zał

W roku 2019 powołana przez Wójta Komisja dokonała p
z rozbudowaniem monitoringu gminnego oraz wskazała
w pozostałych sołectwach gminy. Ogólnie dla potrzeb wszystkich sołectw, po uzgodnieniach
Komisji z przedstawicielami: sołectw, Policji, Stra
W roku 2020 zakupiono kamery dla sołectwa Polska No
i wł

celem ich przyszłego monta

Działania Policji
1) Na terenie Gminy Komprachcice zło
ci popełnienia przest
ci popełnienia wykroczenia,
powanie stwierdziły wypełnienie znamion czynów

d) dot. niedopełnienia lub przekroczenia uprawnie
okołorozwodowych oraz w zwi
ncyjne polegały na
z sołtysami wsi oraz ze
społeczno
5) W pracach Zespołu Interdyscyplinarnego funkcjona

li udział ł
ach Zespołu Interdyscyplinarnego.

Działania Stra
Miejska Oddział Komprachcice legitymowała 179 osób
Miejska prowadziła nast

ce działania:

1) Działania proekologiczne:
Kontrola podł

ci ciekłych – 17

kontrola prawidłowej segregacji – 17
kontrola prawidłowo
y opału) –
spalanie w ognisku - termiczne przekształcanie odpa
spalanie w piecu - termiczne przekształcanie odpadó
ci opłat za gospodarowanie odpadami
kontrola tytułu prawnego – 15

ci ciekłych) - 2
(nieprawidłowa segregacja) – 2

ci i przeciwdziałaniu

interwencje zgłoszone przez mieszka

te z własnej inicjatywy - 2694

ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi -6
ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 1
ywanie słów nieprzyzwoitych) – 1

Działania z foto pułapk

Współpraca z wydziałem ochrony
Prelekcje i profilaktyka w szkołach / przedszkolach

6) Kontrole – oddziaływanie prewencyjne

kontrola ogrodów działkowych – 84

7) Działania zwi

8) Wyniki cało

nało

Rok 2020, to czas działalno
obszarach działania (wszystkie jednostki organizacy
Globalna pandemia COVID – 19 i wywołany ni kryzys społeczno – gospodarczy miały i nadal
negatywny wpływ na finanse Gminy oraz na realizac
spowodowała wzrost wydatków i spadek dochodów, ze w
ciu zakładów pracy oraz zakładów produkcyjnych. Trzeba było koncentrowa
Brak logiki i chaos w niektórych działaniach odgórnych ograniczył dochody gmin, bez
rodków finansowych. Gmina musiała
brak było dochodów z nale nych podatków i opłat lokalnych. Wielu
biorców zwróciło si
ła wszystkich bez wyj tku, ale szczególnie ucierpiały Instytucje Kultury,
i Rekreacji, Szkoły, Przedszkola i łobek.
Gmina ubiegała si
, na które otrzymała dotacj
zanych z prawidłowym funkcjonowaniem samorz
Komprachcice wykonywał swoje zadania w sposób ci gły, bez zamykania Urz
W newralgicznych tylko momentach doszło do pracy za
nieprzerwane działanie.
Zaplanowane zadania udało si
ki bardzo dobrej współpracy z samorz
dem Marszałkowskim i Zarz
Dróg Wojewódzkich, ze słu
Gmin PROKADO oraz innymi podmiotami współpracuj

Przedkładam niniejszy raport, dzi
współprac , wła ciwe i sprawne działanie w d
liwych

płaszczyznach

