
S P R A W O Z D A N I E 
Wójta Gminy Komprachcice z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Komprachcice  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego za 2020 rok 
 
Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057 ze zmianami) organ wykonawczy jednostki samorządu 
terytorialnego nie później niż do 31 maja każdego roku jest obowiązany przedłożyć organowi 
stanowiącemu sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 
poprzedni oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej. Współpraca z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie miała charakter finansowy i pozafinansowy.  
 
1. Liczba organizacji pozarządowych, z którymi zawarto umowy na realizację zadań publicznych  
 
1) Ludowy Zespół Sportowy „GAZOWNIK” Wawelno, 
2) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „SUKCES” Komprachcice, 
3) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „VICTORIA- Domecko”, 
4) Ludowy Klub Sportowy Piłkarzy Ręcznych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komprachcicach, 
5) Gminny Klub Sportowy „GKS” Komprachcice (2 umowy), 
6) Gminne Stowarzyszenie Partnerskie „PARTNER” Komprachcice, 
7) Caritas Diecezji Opolskiej (2 umowy). 

 
2. Liczba zadań, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym (cztery zadania) 
 
1) Ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w części dotyczącej: „ Rehabilitacja 
zdrowotna mieszkańców Gminy”, 

2) Ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w części dotyczącej: „Zdrowotna opieka 
pielęgnacyjna mieszkańców Gminy”, 

3) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 
4) Działalność na rzecz integracji europejskiej poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy zagranicznej.  

 
3. Liczba form współpracy pozafinansowej Gminy z organizacjami pozarządowymi 

 
1) Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Komprachcice w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu 
współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2021 rok”. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie ustnej  
w dniu 19 października 2020 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Zawiadomienie o konsultacjach 
przekazano Organizacjom za pomocą poczty elektronicznej oraz poprzez umieszczenie zawiadomienia 
wraz z projektem Programu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Komprachcicach; 
2) Udzielanie pomocy merytorycznej i technicznej przy wypełnianiu wniosków o realizację zadania 
publicznego; 
3) Wspieranie o charakterze doradczym, merytorycznym i technicznym przy sporządzaniu wniosków  
o dotację, informowanie o możliwościach pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych; 
4) Przekazywanie informacji o planowanych szkoleniach, konkursach organizowanych przez różne 
instytucje; 
5) Umożliwianie Organizacjom:  
a) promocji swoich działań, 
b) zamieszczania sprawozdań i relacji z przeprowadzonych imprez, 
c) informowania o planowanych imprezach za pośrednictwem Facebooka, strony internetowej Gminy 
Komprachcice, strony internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komprachcicach, za pośrednictwem 
gazety gminnej „Wieści Gminy Komprachcice”,  
d) zamieszczania plakatów informacyjnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komprachcicach oraz na 
tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy Komprachcice; 



6) Współpraca Gminnej Rady Sportu w Komprachcicach, działającej na podstawie Zarządzenia  
Nr 0050.168.2012 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 grudnia 2012 roku oraz Zarządzenia Nr 289.2017 
Wójta Gminy Komprachcice z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie powołania członków Gminnej Rady 
Sportu w Komprachcicach na kadencję, na lata 2017 – 2021 z Organizacjami w zakresie: 
a) uzgodnień z prezesami klubów sportowych propozycji imprez sportowych, turniejów, zawodów oraz 
innych spotkań o charakterze rekreacyjno – sportowym, 
b) opracowywanie kalendarza imprez sportowych na cały rok,  
c) opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Komprachcice mających wpływ na rozwój bazy sportowej, 
w zakresie planowania wysokości środków finansowych do zabezpieczenia w budżecie na sport,                 
d) planowanie imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne podmioty na terenie 
Gminy Komprachcice, które wymagają dofinasowania z budżetu,  
e) organizowanie spotkań z prezesami klubów sportowych w sprawach ważnych dla rozwoju gminnego 
sportu; 
7) Uzyskiwanie rekomendacji Wójta z działalności, przy staraniach o pozyskanie środków finansowych  
z różnych źródeł, m.in. z Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego oraz ze Związków 
Sportowych.  
 
W 2020 roku Wójt nie udzielił rekomendacji żadnym klubom sportowym.  
 
4. Współpraca Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komprachcicach z klubami sportowymi 
 
Kluby sportowe z terenu Gminy Komprachcice mają pierwszeństwo w korzystaniu z obiektów sportowych, 
w tym z kompleksu boisk „ORLIK 2012” oraz hali sportowej wraz z siłownią. 
Kluby sportowe korzystające z hali sportowej ponoszą koszty wynajmu zgodnie z Zarządzeniem Nr 43/11 
Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 sierpnia 2011 r. Cena wynajmu za 1 godzinę korzystania z hali 
sportowej wynosi 1 zł dla grup młodzieżowych oraz 5 zł dla grup seniorskich. 
Korzystanie z kompleksu boisk „ORLIK 2012” oraz z siłowni jest nieodpłatne. 
Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komprachcicach udzielają pomocy merytorycznej  
i organizacyjnej podczas imprez organizowanych przez kluby sportowe w obiektach administrowanych 
przez OSiR. Dotyczy to spotkań ligowych piłkarzy ręcznych klubu LKS PR przy OSiR w Komprachcicach, 
meczów piłkarzy nożnych i halowych klubu „GKS” Komprachcice, turniejów siatkarek klubu LUKS 
„SUKCES” Komprachcice oraz badmintonistów LUKS „VICTORIA-Domecko”.  
 
5. Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację zadań 
 
Na realizację zadań w budżecie Gminy Komprachcice zabezpieczono kwotę  370.000 zł z tego na zadania: 
1) Ochrona i promocja zdrowia oraz pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w części dotyczącej:  
„ Rehabilitacja zdrowotna mieszkańców Gminy” – 100.000 zł.  

2) Ochrona i promocja zdrowia oraz pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w części dotyczącej: „Zdrowotna opieka 
pielęgnacyjna mieszkańców Gminy” – 50.000 zł. 

3) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 200.000 zł.  
4) Działalność na rzecz integracji europejskiej poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy zagranicznej – 

20.000 zł. 
 
6. Zasady przyznawania dotacji 
 
1) Zarządzeniem Nr 96.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 13 listopada 2019 roku powołano komisje 
konkursowe do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań 
publicznych. Komisje zaopiniowały złożone oferty w ramach otwartego konkursu ofert na zadania 
publiczne przyjęte do realizacji w 2020 roku i przedłożyły Wójtowi Gminy propozycje przyznania dotacji  
z budżetu Gminy. Zatwierdzenie przez Wójta proponowanych przez Komisje dotacji, było podstawą do 
zawarcia umów na wykonanie zadań publicznych. Informację z rozstrzygnięcia ofert podano do publicznej 
wiadomości poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń i na stronach internetowych Urzędu 
Gminy Komprachcice;  



2) Wsparcie realizacji zadania publicznego i udzielenie dotacji nastąpiło zgodnie z przepisami art. 16 ust. 
1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po podpisaniu 
stosownej umowy z wyłonionym w procedurze konkursowej oferentem; 
3) Priorytetowe obszary współpracy określała Uchwała Nr XV.80.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 
30 października 2019 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Komprachcice  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na 2020 rok; 
4) Wysokość przyznanej dotacji na zadania publiczne, mogła być niższa niż wnioskowana w ofercie; 
5) Złożenie oferty na realizację zadania publicznego nie było równoznaczne z przyznaniem dotacji; 
6) Przekazane środki finansowe z dotacji, były wykorzystane do 31 grudnia 2020 roku; 
7) Przekazane dotacje były wykorzystane zgodnie z celem, na jaki dotowany podmiot je uzyskał i na 
warunkach określonych w umowie.  
 
7. Kontrola realizacji zadań 
 
Wójt Gminy Komprachcice kontrolował realizację zadań poprzez: 
1) przyjmowanie i ocenę sprawozdań ze stanu realizacji zadań (Referat Finansowy); 
2) sprawdzanie jakości i efektywności wykonywanych zadań (udział w spotkaniach, imprezach 
sportowych, uroczystościach okolicznościowych władz Gminy); 
3) prawidłowość realizacji zadań zawartych w rocznych umowach; 
4) prawidłowość wykorzystania przyznanych środków finansowych (porównanie zapisów zawartej umowy 
ze złożonym sprawozdaniem – Referat Finansowy). 
 
8. Opis działań, na które Gmina udzieliła dotacji 
 
1) Caritas Diecezji Opolskiej 
 
W ramach realizacji zadań własnych określonych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, Wójt w zakresie 
tworzenia typowych form i programów pomocy społecznej na terenie Gminy realizował za pośrednictwem 
Caritasu Diecezji Opolskiej zadania związane z opieką pacjentów, zwłaszcza samotnych i w podeszłym 
wieku. Pielęgniarki dotarły z pomocą medyczną i pielęgnacyjną do każdego pacjenta, który jej wymagał, 
zarówno w dni powszednie jak i niedziele i święta. Podczas odwiedzin pielęgniarskich, pielęgniarki 
zapoznały się również z sytuacją socjalno-bytową pacjenta. W sytuacjach trudnych, wymagających 
szybkiej interwencji we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej zaradzały życiowym 
problemom pacjentów, zwłaszcza w podeszłym wieku oraz z rodzin patologicznych. Liczne porady 
udzielane ze strony pielęgniarek pomogły opiekunom chorych odnaleźć się w obliczu choroby członka 
rodziny i uzyskać instruktaż pielęgnowania chorego.  
Założone rezultaty zrealizowano w sposób pozytywny na poziomie odpowiednich kwalifikacji pielęgniarek. 
Nastąpiła poprawa samopoczucia i stanu zdrowia pacjentów poprzez wykonanie 1700 czynności 
higieniczno-pielęgnacyjnych. Dokonano 4500 czynności zabiegowych, które znacząco wspomogły proces 
leczenia pacjentów z naszej Gminy. Przeprowadzono 2500 czynności diagnostycznych (pomiary 
paramentów życiowych, pobieranie materiałów do badań laboratoryjnych). Wypożyczono sprzęt 
pielęgnacyjno-rehabilitacyjny w ilości 50 szt., który wspomógł proces leczenia i rekonwalescencji  
w warunkach domowych (m. in. łóżka, materace odleżynowe, wózki inwalidzkie, krzesła toaletowe, 
chodziki, kule łokciowe i pachowe). Ponadto u 20 pacjentów zorganizowano odpowiednie warunki 
socjalno-bytowe niezbędne do opieki nad pacjentami w domu.  
Ze względów bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa wdrożono formę teleporad. W związku  
z powyższym pielęgniarki wykonały 900 rozmów w środowisku domowym jak i teleporad z samymi 
pacjentami oraz ich rodzinami.  
 
W zakresie działalności usługowej Gabinetu Rehabilitacyjnego objęto opieką osoby potrzebujące z terenu 
Gminy Komprachcice (chore, starsze, samotne, niepełnosprawne). Zadaniem Gabinetu było usprawnienie 
lecznicze i rehabilitacja ruchowa pacjentów, tworzenie łatwo i ogólnie dostępnych stanowisk 
usprawniania leczniczego, gimnastyka lecznicza i korekcyjna dzieci i młodzieży szkolnej, integracja osób 
niepełnosprawnych ze środowiskiem, poprawa stanu zdrowia osób wymagających rehabilitacji, tym 
samym wsparcie i odciążenie rodzin w opiece nad chorymi.  



Dzięki zabiegom poprawiona została sprawność fizyczna i samodzielność pacjentów. Dokonano 1800 
ćwiczeń usprawniających naukę chodzenia. Nastąpiła wyraźna poprawa stanu zdrowia pacjentów poprzez 
wykonanie 1366 zabiegów przy użyciu krioterapii miejscowej oraz 800 zabiegów z zakresu masażu 
klasycznego, pneumatycznego, mechanicznego i drenażu limfatycznego. Przeprowadzono działania 
mające na celu niwelowanie bólu, stymulowanie układu nerwowo-mięśniowego poprzez zastosowanie 
2955 zabiegów z zakresu elektrolecznictwa. Przeprowadzono działania mające na celu wstrzymanie 
procesów zapalnych poprzez zastosowanie 1260 zabiegów przy użyciu pola magnetycznego o niskiej 
częstotliwości oraz dokonano 2251 zabiegów poprawiających krążenie z zakresu światłolecznictwa. 
W związku z pandemią koronawirusa COVID-19, Caritas Diecezji Opolskiej był zmuszony do zamknięcia 
Gabinetu Rehabilitacyjnego na okres od 25 marca do 17 maja 2020 r. W związku z powyższym usługi 
rehabilitacyjne nie były wykonane w w/w przedziale czasowym. 
 
2) Gminne Stowarzyszenie Partnerskie „PARTNER” w Komprachcicach 
 
Gminne Stowarzyszenie Partnerskie „PARTNR” realizuje zadanie związane ze współpracą partnerską 
dwóch gmin, z którymi Gmina Komprachcice zawarła Porozumienia partnerskie tj. Gmina Hasbergen  
w Niemczech – od 1996 r. oraz Mèsto Albrechtice w Czechach – od 2004 r. 
Współpraca partnerska polegała na wymianie doświadczeń kulturalnych, oświatowych i sportowych, 
obejmowała również współpracę z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w zakresie organizacji zawodów  
i ćwiczeń pożarniczych. 
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju i na świecie nie odbyły się żadne spotkania wg 
przyjętego kalendarza na rok 2020, w których mieli wziąć udział przedstawiciele władz samorządowych, 
mieszkańcy, dzieci ze szkół naszej Gminy, strażacy uczestnicząc w zawodach strażackich, sportowcy  
w ramach rywalizacji sportowej. Wizyty przedstawicieli samorządu z Mèsta Albrechtice w Czechach  
z mieszkańcami i przedstawicielami Gminy Komprachcice, są doskonałą formą do spędzania wolnego 
czasu, pełnią również funkcję poznawczą i kulturalną, umożliwiają poznawanie języków, historii, kultury, 
zabytków oraz ciekawych miejsc w obu krajach. 
W związku z pandemią koronawirusa zadanie publiczne nie zostało zrealizowane. Dotacja przyznana  
z budżetu Gminy na rok 2020 została zwrócona w całości na rachunek bankowy Urzędu Gminy  
w Komprachcicach.  
 
3) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „SUKCES” Komprachcice 
 
Realizował zadania związane z promocją sportu i kultury fizycznej dzieci i młodzieży na terenie Gminy 
Komprachcice, uczestniczył w różnego rodzaju rozgrywkach sportowych dotyczących piłki siatkowej. 
Zawodniczki brały udział w zajęciach sportowych treningach, meczach i turniejach towarzyskich, a także 
udział w Mistrzostwach Województwa piłki siatkowej oraz udział w rozgrywkach o Mistrzostwo 
Województwa (turniej Kinder Joy of Moving) w kategorii mini piłki siatkowej „dwójki”, „trójki”, „czwórki”. 
W Klubie trenuje 70 zawodniczek w kategoriach: juniorki, kadetki, młodziczki, seniorki i mini piłka 
siatkowa. Zajęcia sportowe zawodniczek odbywały się 6 razy w tygodniu po 1,5 godziny. Juniorki rozegrały 
20 meczy i turniejów, kadetki rozegrały 20 meczy i turniejów, młodziczki rozegrały 20 meczy i turniejów, 
seniorki rozegrały 10 meczy. 
 
4) Ludowy Zespół Sportowy „GAZOWNIK” Wawelno 
 
Realizował zadanie związane z krzewieniem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Klub prowadzi sekcje piłki nożnej w różnych grupach wiekowych (skrzaty, młodzicy, żaki, orliki, 
trampkarzy). Zawodnicy brali udział w rozgrywkach sportowych, zajęciach treningowych, turniejach, 
meczach towarzyskich i mistrzowskich. W zajęciach treningowych w drużynach żaków i skrzatów brało 
udział 15 dzieci. Drużyna orlików składająca się z 13 zawodników uczestniczyła w turniejach 
organizowanych przez Opolski Związek Piłki Nożnej oraz turniejach sąsiednich gmin. Szesnastoosobowa 
drużyna młodzików uczestniczyła w regularnych rozgrywkach Opolskiego Związku Piłki Nożnej Ligi 
Terytorialnej oraz turniejach. Dodatkowo klub utworzył siedemnastoosobową drużynę trampkarzy, która 
uczestniczyła w rozgrywkach Opolskiego Związku Piłki Nożnej II Ligi Województwa Trampkarzy. Drużyny 
trenowały i rozgrywały mecze na wyremontowanym boisku. Treningi były prowadzone w każdej grupie 
wiekowej przez wykwalifikowanych trenerów 2 razy w tygodniu.  



5) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „VICTORIA-Domecko”  
 
Realizował zadania związane z promocją i rozwojem gry w badmintona na terenie naszej Gminy, ale nie 
tylko. Zawodnicy brali udział w zawodach sportowych krajowych i zagranicznych, treningach, turniejach. 
Klub prowadził treningi dla 50 osób (dzieci i młodzież) 4 razy w tygodniu po 2 godziny na hali sportowej 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komprachcicach. Klub brał udział w rozgrywkach I Polskiej Ligi Badmintona, 
Opolskiej Ligi Badmintona oraz w turnieju „Memoriał Mariana Krasowskiego” i corocznym turnieju z okazji 
Dnia Dziecka. 
 
6) Ludowy Klub Sportowy Piłkarzy Ręcznych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komprachcicach 
 
Realizował zadania związane z tworzeniem warunków rozwoju i awansu sportowego dzieci, młodzieży 
oraz dorosłych, koordynacją ruchową i sprawnością motoryczną dzieci i młodzieży, uczestnictwem  
w rozgrywkach i zawodach sportowych o charakterze lokalnym, powiatowym, regionalnym  
i ogólnopolskim. Klub prowadzi sekcję piłki ręcznej dzieci i młodzików oraz seniorów. Drużyny dzieci  
i młodzików brały udział w rozgrywkach wojewódzkich oraz w turniejach towarzyskich. Treningi odbywały 
się 2 razy w tygodniu po 2 godziny, brało w nich udział 40 chłopców. Drużyna seniorów rozegrała 12 meczy 
ligowych w rozgrywkach II Ligi Piłki Ręcznej mężczyzn oraz 2 mecze ligowe w rozgrywkach III Ligi Piłki 
Ręcznej mężczyzn. Zespół seniorów brał udział także w 1 turnieju towarzyskim i kilku meczach 
towarzyskich. W drużynie seniorów trenuje 25 zawodników. Treningi zawodników były prowadzone 2 razy 
w tygodniu.  
 
7) Gminny Klub Sportowy „GKS” Komprachcice (Sekcja Futsal) 
 
Realizował zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej. Tworzył warunki rozwoju i awansu sportowego 
dla dorosłych – sekcja piłki nożnej halowej. Klub prowadzi sekcję futsalu drużyny seniorów. Drużyna liczy 
około 20 zawodników. Od stycznia do kwietnia 2020 r. drużyna rywalizowała na szczeblu centralnym  
I Polskiej Ligi Futsalu. Rozegrała spotkanie w ramach Halowego Pucharu Polski oraz kilka meczy 
sparingowych. Po sezonie zespół awansował do Ligi Ekstraklasy Futsalu, gdzie od września brał udział  
w rozgrywkach ligowych pierwszej rundy Ekstraklasy na szczeblu centralnym oraz rozegrał kilka meczy 
sparingowych. Drużyna oprócz udziału w rozgrywkach, odbywała zajęcia treningowe oraz zorganizowała 
imprezy sportowe o charakterze ogólnodostępnym. Treningi zawodników prowadzone były na hali 
sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komprachcicach.  
 
8) Gminny Klub Sportowy „GKS” Komprachcice (Sekcja piłki nożnej) 
 
Realizował zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu w środowisku młodzieży i dorosłych  
w zakresie piłki nożnej. Klub posiada sekcję piłki nożnej dzieci młodszych (skrzaty, orliki i żaki), młodzieży  
i seniorów oraz Komprachcickiej Ligi Futsalu. Drużyna najmłodszych uczestniczyła w turniejach i zajęciach 
sportowych w 2 grupach wiekowych. Drużyny młodzieży i seniorów rozgrywały swoje mecze w B-klasie. 
Natomiast Komprachcicka Liga Futsalu brała udział w rozgrywkach KLF Komprachcice. Jest to opolska liga, 
która cieszy się sporym zainteresowaniem. Łącznie sekcja liczy 70 zawodników. Bazą klubu jest kompleks 
boisk sportowych w Polskiej Nowej Wsi przy ul. Rolniczej 8 oraz hala sportowa Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Komprachcicach, gdzie odbywają się treningi, mecze oraz turnieje sportowe. 
 
9. Działania Gminnej Rady Sportu w Komprachcicach 
 
Na terenie Gminy Komprachcice działa Gminna Rada Sportu, powołana Zarządzeniem Nr 0050.168.2012 
Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 grudnia 2012 r.   
Zarządzeniem Nr 289.2017 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 11 stycznia 2017 r. powołano nowy skład 
Gminnej Rady Sportu w Komprachcicach na pięcioletnią kadencję (lata 2017 – 2021). 
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 kontaktów online poruszano tematykę działalności 
sportowej w 2020 roku, omówiono również problemy jakie napotykają kluby sportowe podczas realizacji 
celów statutowych. 



W 2020 roku wszystkie posiedzenia Gminnej Rady Sportu, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, 

odbywały się w formie konsultacji online oraz w formie telefonicznej a także mailowej. 

Pomimo wielu trudności związanych z pandemią koronawirusa COVID-19, ubiegły rok obfitował w wiele 
sukcesów i awansów sportowych: 
1) awans drużyny Berland Komprachcice (Dreman Futsal Opole Komprachcice) do najwyższej klasy 
rozgrywkowej – Ekstraklasy Futsalu; 
2) awans piłkarzy ręcznych LKS OSiR Komprachcice – do drugiej ligi seniorów; 
3) start siatkarek LUKS SUKCES Komprachcice w trzeciej lidze seniorek; 
4) II miejsce seniorów Victorii Domecko w rozgrywkach II ligi badmintona; 
5) reaktywowanie drużyny piłki nożnej seniorów GKS Komprachcice i rozpoczęcie rozgrywek w klasie B  
w sezonie 2020/2021; 
6) wysoki poziom prezentowały również drużyny młodzieżowe zarówno w sporcie szkolnym jak  
i klubowym. 
 
Gminna Rada Sportu wypracowała i podjęła 3 uchwały dotyczące:  
1) dalszego dopracowania harmonogramu imprez sportowych dofinansowanych ze środków Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;  
2) dalszego opracowania wieloletniego planu modernizacji i rozbudowy infrastruktury i bazy sportowej 
Gminy;  
3) opracowania regulaminu systemu punktacji oceniającego działalność klubów sportowych w Gminie 
Komprachcice. 
 
Gminna Rada Sportu w Komprachcicach opracowała harmonogram imprez sportowych, których 
realizatorami były kluby sportowe. Uczestnikami imprez sportowych były w większości dzieci i młodzież. 
Opracowane porozumienie z klubami sportowymi w sprawie korzystania z obiektów Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w okresie zimowym jest niezbędne do utrzymania porządku organizacyjnego  
i odpowiedzialności podczas korzystania z gminnych obiektów sportowych. Wieloletni plan modernizacji  
i rozbudowy infrastruktury bazy sportowej Gminy Komprachcice, przygotowany przez Gminną Radę 
Sportu, jest przydatny do planowania zadań inwestycyjnych w zakresie modernizacji oraz rozwoju gminnej 
bazy sportowej.  
Ponadto w 2020 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach przy wsparciu i opinii Gminnej Rady 
Sportu zrealizował wiele prac związanych z konserwacją i bieżącym utrzymaniem gminnej bazy sportowej. 
Główne zadania dotyczyły prac remontowych elewacji hali sportowej oraz prac konserwacyjnych na 
terenach rekreacyjno - sportowych, boiskach sportowych, pawilonie sportowym, kompleksie boisk ORLIK. 
Wykonano nawodnienie płyty boiska a także zlecono wykonanie projektu i zagospodarowania terenu pod 
budowę toru do jazdy na rolkach PUMPTRACK w Polskiej Nowej Wsi przy ul. Rolniczej 8. Wykonano 
nawodnienie i renowację płyty boiska w Wawelnie, przy ul. Sportowej. W trakcie wakacji, jak każdego 
roku, wykonano konserwację nawierzchni hali sportowej. 
 
Roczne sprawozdania finansowe organizacje pozarządowe przekazują Wójtowi. Referat Finansowy 
Urzędu Gminy dokonuje sprawdzenia i kontroli prawidłowego wydatkowania środków budżetowych  
z otrzymanych dotacji na podstawie zawartych umów oraz złożonych rocznych sprawozdań z udzielonej 
dotacji z budżetu gminy. 
 
Władze Gminy Komprachcice aktywnie uczestniczą w działaniu organizacji pozarządowych na terenie 
Gminy Komprachcice i w miarę możliwości finansowych dbają o ciągły rozwój tych organizacji. Przyczynia 
się to, do poprawy jakości usług świadczonych dla dobra mieszkańców, współtworzenia nowoczesnej bazy 
sportowej i dbałości o nią, do aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Gminy oraz do 
uwrażliwiania ich na otoczenie, potrzeby drugiego człowieka we wszystkich grupach wiekowych. 
 
 
          Wójt Gminy 
          Leonard Pietruszka 


