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 Wstęp 
 
Raport o stanie Gminy Komprachcice za rok 2020 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 z późn. zm.). 
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 2020 r. 
Raport ukazuje również trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, 
oceny możliwości dalszego rozwoju Gminy.  
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Raport zawiera analizę następujących obszarów działalności Gminy: 
 demografia, 
 działania organów gminy 
 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 

 
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. 
Radni Gminy Komprachcice wybrani na pięcioletnią kadencję, przypadającą na lata: 
 2018 – 2023 

 Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Szopa 
 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy – Angelika Giza 
 Radny – Sławomir Augustyniak 
 Radna – Anita Jesse 
 Radny – Stanisław Korzekwa 
 Radny – Józef Kremer 
 Radna – Maria Neumann 
 Radny – Daniel Pawleta 
 Radny – Damian Piechaczek 
 Radny – Łukasz Piechaczek 
 Radna – Beata Smarzlik 
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 Radny – Marcin Tworuszka 
 Radny – Waldemar Wencel 
 Radny – Gerard Zając 
 Radna Agnieszka Zyzik 

 
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 Urz ędu Gminy i sprawy kadrowe 

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) 
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; 
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5) Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa – nadzorujący pracę 
referatu i wykonujący zadania należące do zakresu działania stanowiska ds. planowania 
przestrzennego, budownictwa. 
 

 Post ępowania konkursowe na wolne stanowiska urz ędnicze  
 
Przeprowadzono 3 postępowania konkursowe – zatrudnienie na stanowiskach urzędniczych.. 
1) stanowisko ds. płac  (przejście na emeryturę); 
2) stanowisko ds. księgowości (przejście na emeryturę); 
3) stanowisko ds. budowy i utrzymania dróg, ulic i placów (rozwiązanie umowy o pracę). 
 
W związku z tym, że przyjęte osoby rozpoczynały po raz pierwszy pracę w samorządzie 
gminnym na stanowiskach urzędniczych, organizowano dla nich służbę przygotowawczą, 
zakończoną egzaminami pozytywnymi, to pozwoliło na dalsze zatrudnienie.  
Zatrudniono 1 osobę na stanowisku sprzątaczki (emerytura poprzedniej osoby).  
 
Zarejestrowano 3 umowy o dzieło, 10 umów zleceń ze składką na ubezpieczenie społeczne,  
18 umów zleceń bez składki na ubezpieczenie społeczne (do wszystkich umów zleceń 
prowadzona jest ewidencja godzin wykonania zlecenia). 
 
Wszystkie osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych, zgodnie z art. 24h ustawy 
o samorządzie gminnym, takie oświadczenia złożyły w wymaganym terminie. 
 

 Ochrona informacji niejawnych  
 
Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych odpowiada za zapewnienie przestrzegania 
przepisów o ochronie informacji niejawnych. 
W październiku 2020 roku powołany został pion ochrony informacji niejawnych, w związku  
z koniecznością opracowania dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego. Obszerna 
dokumentacja  bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego  dla Urzędu Gminy została 
zatwierdzona, po pozytywnej opinii Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W skład 
dokumentacji, o której mowa wyżej wchodzą: „Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa 
Systemu” oraz „Procedury Bezpiecznej Eksploatacji”. Akredytacja została udzielona na 5 lat. 
 

 Ochrona danych osobowych  
 

Wójt jako Administrator Danych Osobowych powołał  w dniu 18 lipca 2018 roku Sekretarza 
Gminy Komprachcice na stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wypełniając 
ustawowy obowiązek, dokonano zawiadomienia  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Zarządzeniem Nr 6.2018 Wójt Gminy powołał również Zespół ds. wdrożenia RODO, który 
dokonuje okresowej oceny wydanych przez Administratora Ochrony Danych upoważnień wg 
czynności oraz kategorii czynności. Przeprowadzono audyt teleinformatyczny, który zatwierdził 
Wójt w dniu 29 maja 2020 r.  
Zarządzeniem Nr 13.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 lipca 2018 r. określona została 
dokumentacja ochrony danych osobowych, składająca się z trzech części: 
1) polityki bezpieczeństwa; 
2) polityki zarządzania ryzykiem w ramach przetwarzania danych osobowych; 
3) regulaminu ochrony danych. 
Zarządzeniem Nr 381.2017 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 13 grudnia 2017 r. wprowadzono 
regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Komprachcice. Regulamin 
ten sprawdzono pod kątem zgodności z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. 
Teren objęty monitoringiem jest prawidłowo oznakowany. 
Dla prawidłowego przetwarzania danych osobowych prowadzony jest rejestr czynności, który 
zawiera 44 poz. i jest aktualizowany wg potrzeb oraz rejestr kategorii czynności. Do tak 
określonych czynności i kategorii czynności przeprowadza się minimum raz w roku analizę 
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ryzyka. Oceniając ryzyko, nie stwierdzono ryzyka na poziomie wysokim. Zaktualizowano 
upoważnienia dla 32 uprawnionych pracowników. Rejestr upoważnień wydanych i cofniętych 
prowadzi stanowisko ds. kadr. Zweryfikowano i ustalono ostateczne wartości przypisane 
skutkowi dla poufności, integralności i dostępności informacji i nie stwierdzono przypadkowego 
zniszczenia, niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego 
ujawnienia, nieuprawnionego dostępu. Urząd Gminy posiada zawarte umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych. Obowiązek informacyjny realizowany jest techniką 
warstwową. Zespół ds. wdrożenia RODO ustalił zasady przetwarzania danych osobowych, 
rozumiane jako ogólna klauzula informacyjna. Nie stwierdzono naruszenia ochrony danych 
osobowych na stanowiskach pracy. 
 

 Kontrola zarz ądcza  
 

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów, 
zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Dzięki temu samorząd 
zapewnia: 
1) zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi; 
2) skuteczność i efektywność działania; 
3) wiarygodność sprawozdań; 
4) ochronę zasobów;  
5) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania; 
6) efektywność i skuteczność przepływu informacji; 
7) zarządzanie ryzykiem. 
Jak co roku kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, kierownicy referatów w Urzędzie 
Gminy oraz samodzielne stanowiska pracy określili cele i zadania swoich obszarów działania, 
zidentyfikowali i określili ryzyka, zwłaszcza ryzyka wysokie, złożyli wymaganą prawem 
dokumentację sprawozdawczą oraz oświadczenia o stanie kontroli za rok 2020. Takie 
oświadczenie w imieniu Urzędu Gminy złożył również Wójt.  
W zakresie kontroli zarządczej ustalono: 
a) przestrzeganie wartości etycznych zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych oraz na 
podstawie dokonanych analiz z systemu ocen pracowników samorządowych, 
b) osoby zarządzające i pracownicy posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie 
pozwalające skutecznie i efektywnie wypełniać powierzone zadania, 
c) struktura organizacyjna Urzędu Gminy jest dostosowana do realizacji aktualnych celów  
i zadań, 
d) określono zakres uprawnień delegowanych poszczególnym osobom zarządzającym, a także 
pracownikom, 
e) cele i zadania zostały określone w rocznej perspektywie, ich monitorowanie wykonywane jest 
za pomocą odpowiednich mierników, 
f) dokonano identyfikacji ryzyka dla poszczególnych celów i zadań w Urzędzie Gminy. Cele  
i zadania są realizowane przez jednostki organizacyjne, jako kolejny poziom kontroli zarządczej, 
g) procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, 
uprawnień, odpowiedzialności pracowników i inne dokumenty wewnętrzne stanowią 
dokumentację kontroli zarządczej.  
 
Realizując zadania z zakresu kontroli zarządczej kierownicy referatów Urzędu Gminy oraz 
pozostali pracownicy dokonali samooceny, do tego celu wykorzystano ankiety (załącznik do 
Zarządzenia Nr 17.2014 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 grudnia 2014 r.). 
Opracowano w formie tabelarycznej sprawozdanie z obszarów działania kontroli zarządczej  
w Urzędzie Gminy. Z analizy dokumentacji wynika, iż zasady kontroli zarządczej są 
przestrzegane. 
Dostęp do zasobów Urzędu Gminy mają wyłącznie upoważnione osoby. Osobom 
zarządzającym powierzono odpowiedzialność za zapewnienie ochrony i właściwe wykorzystanie 
zasobów Urzędu. Dla zabezpieczenia danych osobowych oraz ich ochronę Urząd posiada 
całodobowy monitoring obiektu (system alarmowy wraz z grupą interwencyjną). 
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Zapewniono efektywne mechanizmy przekazywania ważnych informacji w obrębie struktury 
organizacyjnej Urzędu, polegające na informowaniu pracowników o podjętych uchwałach, 
zarządzeniach, decyzjach, udzielaniu im niezbędnej pomocy prawnej, zapewnieniu dostępu do 
literatury fachowej, udziału w szkoleniach i naradach związanych z wykonywaną pracą oraz 
dostęp każdemu pracownikowi do portalu prawnego LEX dla samorządu terytorialnego. 
Działania te mają na celu zagwarantowanie realizacji zadań zgodnie z prawem. 
Koordynatorem kontroli zarządczej jest Sekretarz Gminy. 
 

 Kontrole zewn ętrzne  
 

W 2020 roku zostały przeprowadzone następujące kontrole: 
1) Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w zakresie kontroli ex-post operacji o nazwie: 
„Rozbudowa kompleksu rekreacyjnego w Polskiej Nowej Wsi” współfinansowanego w ramach 
PROW 2007 – 2013; 
2) Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu w zakresie kontroli sprawdzającej wykonanie 
wniosków pokontrolnych, skierowanych po kontroli kompleksowej nr NKO.401-15/2019; 
3) Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektor Pracy, w zakresie przestrzegania 
wytycznych – COVID – 19. 
 

 Skargi, wnioski i petycje  
 
W roku 2020 nie odnotowano skarg i wniosków. Zarejestrowano 1 petycję – OR.152.1.2020  
w dniu 12 grudnia 2020 r., którą Rada Gminy Uchwałą Nr XXXI.183.2021 w dniu 20 stycznia 
2021 r. uznała jako niezasadną. 
 

 Podmioty gospodarcze  

Zgodnie z bazą REGON GUS, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. ilość zarejestrowanych 
podmiotów gospodarczych, które mają główne miejsce prowadzenia działalności w Gminie 
Komprachcice obejmowała 1321 pozycji (ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 
koniec 2020 roku wynosiła 1293 pozycje), z czego na poszczególne miejscowości przypada:  

1) Domecko: 139 podmiotów oraz 15 podmiotów prowadzących działalność w miejscowości 
Domecko - przysiółek Pucnik; 
2) Dziekaństwo: 30 podmiotów; 
3) Komprachcice: 426 podmiotów; 
4) Ochodze: 180 podmiotów; 
5) Osiny: 90 podmiotów; 
6) Polska Nowa Wieś: 281 podmiotów; 
7) Wawelno: 160 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, usługi informatyczne.  

 
 Informacje publiczne i wnioski o udost ępnienie danych osobowych  

 
W roku 2020 do Urzędu Gminy wpłynęło 48 wniosków o udostepnienie informacji publicznej. 
Wnioski dotyczyły spraw różnych i odpowiedzi na złożone wnioski przygotowywali pracownicy 
merytoryczni z zakresu swoich obowiązków służbowych. Odpowiedzi na wnioski udzielono 
w ustawowym terminie, nie wydano decyzji odmownych, wnioskodawcy nie złożyli skarg do 
sądów administracyjnych. Odpowiedzi udzielono 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. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej prowadzi sekretariat Urzędu. 
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Wnioski złożone w trybie dostępu do informacji publicznej: 
1) rozstrzygnięcia sporu z miastem Opole; 
2) raportu o stanie gminy; 
3) usuwania azbestu; 
4) urządzeń badających jakość powietrza; 
5) zapytanie o sprawowanie urzędu wójta w określonych latach; 
6) prenumerat pism prawniczo – biznesowych; 
7) bezdomnych zwierząt; 
8) przejścia na tryb pełnej elektronizacji zamówień publicznych; 
9) poniesionych kosztów na energię elektryczną; 
10) wydanych decyzji administracyjnych dot. decyzji środowiskowych i miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego; 
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) warunków zabudowy i decyzji środowiskowych; 
13) przekazania informacji o wyborcach Poczcie Polskiej – wybory Prezydenta RP; 
14) udzielonych przez jednostkę zamówień publicznych; 
15) rocznej wielkości zużycia energii elektrycznej; 
16) budżetu obywatelskiego; 
17) zasad funkcjonowania organów władzy publicznej, polityki władz, danych publicznych; 
18) umów na zakup aplikacji mobilnej dla mieszkańców; 
19) elektromobilności – ankieta; 
20) decyzji o warunkach zabudowy; 
21) audytu stron internetowych; 
22) diet radnych; 
23) systemu EZD w urzędach – ankieta; 
24) środków przeznaczanych na zakup środków chemicznych do uzdatniania wody za 2019 rok; 
25) zapytanie o audyt wewnętrzny; 
26) udostepnienia listy władz w podanych latach; 
27) instrumentów wspierania podmiotów gospodarczych i ludności w warunkach pandemii 
SARS-COV – 2; 
28) corocznych sprawozdań; 
29) ochrony sygnalistów; 
30) RODO; 
31) liczby ludności na terenie gminy; 
32) liczby ludności na terenie gminy; 
33) dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego; 
34) zakupu środków do dezynfekcji; 
35) bezpieczeństwo informacji; 
36) dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej; 
37) wykazu mieszkańców, rejestr wyborców; 
38) cyfryzacja gmin; 
39) kosztów funkcjonowania urzędu; 
40) realizacji zadania w obszarze zarzadzania budynkami i lokalami mieszkalnymi a także 
użytkowymi stanowiącymi własność i współwłasność gminy; 
41) systemu informacji publicznej; 
42) podjętych uchwał w sprawie zamykania/otwierania placówek handlowych oraz ograniczenia 
sprzedaży napojów alkoholowych; 
43) liczby mieszkańców; 
44) zakupu środków ochronnych w związku z pandemią; 
45) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 
46) budowy farm fotowoltaicznych; 
47) audytu bezpieczeństwa; 
48) listy firm asenizacyjnych – odbiór nieczystości płynnych. 
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 Dane z zakresu prowadzonych zada ń dotycz ących dowodów osobistych 

 
1) Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych – 11; 
2) Przyjęte wnioski dowodowe – 515; 
3) Przyjęte wnioski o utracie dowodu osobistego – 67 
 

 Dane z zakresu prowadzonych zada ń dotycz ących ewidencji ludno ści 
 
1) Udostępnianie danych z rejestru PESEL – 21; 
2) Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców – 43; 
3) Wydane decyzje administracyjne meldunkowe – 16: 
4) Wydane zaświadczenia z rejestru mieszkańców  - 291; 
5) Czynności meldunkowe – 373; 
6) Usuwanie niezgodności w systemie Źródło – 1884; 
7) Zmiany w rejestrze mieszkańców – 7662. 
 

 Dane w zakresie prowadzenia rejestru wyborców 
 
1) Wyborcy wpisani do rejestru gminy - 45; 
2) Wyborcy skreśleni z rejestru gminy - 49 
 

 Wybory  
 
1) Przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Gminy, w miejsce radnej Anny Bodzioch  
(złożyła mandat radnej). 
Zarządzeniem Nr 10/2020 Wojewody Opolskiego z dnia 30 stycznia 2020 roku zarządzone 
zostały wybory uzupełniające do Rady Gminy Komprachcice w 1-mandatowym okręgu 
wyborczym nr 4, w którym na wakujący mandat wybierany był 1 radny. Datę wyborów 
uzupełniających wyznaczono na 5 kwietnia 2020 roku. 
Obwieszczeniem Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 6 kwietnia 2020 roku, podano do 
publicznej wiadomości, że w okręgu wyborczym nr 4 obejmującym 1 mandat przeprowadzono 
wybory w dniu 5 kwietnia 2020 roku. Głosowania nie przeprowadzono ze względu na to, że 
zarejestrowany został tylko jeden kandydat na radnego.  
Radnym został wybrany Tworuszka Marcin Franciszek z listy nr 1 KWW LEONARDA 
PIETRUSZKI. Nowo wybrany radny ślubowanie złożył w dniu 14 maja 2020 roku. 
 
2) Przygotowano i przeprowadzono I oraz II turę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:  
a) 28 czerwca 2020 roku – I tura, 
b) 12 lipca 2020 roku – II tura. 
Głównymi zadaniami  Wójta w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów było: 
przygotowanie i prowadzenie rejestru pakietów wyborczych w systemie teleinformatycznym 
(głosowanie korespondencyjne wyborców), współpraca z Dyrektorami Publicznych Szkół 
Podstawowych w zakresie przygotowania lokali wyborczych (PSP Domecko, PSP PNW, PSP 
Wawelno, PSSP Ochodze) z Pocztą Polską, Policją, z Sanepidem w Opolu, z Wojewódzkim 
Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu, sporządzenie spisu wyborców, odbiór 
elektronicznej poczty wyborczej, wprowadzenie i przechowywanie danych o liczbie wyborców,  
o liczbie udzielonych pełnomocnictw do głosowania, o liczbie wydanych zaświadczeń do 
głosowania, zamieszczanie i aktualizowanie informacji w BIP, ścisła  współpraca z Krajowym 
Biurem Wyborczym w Opolu, z Urzędnikiem Wyborczym (przydzielonym Gminie Komprachcice), 
wykonywanie czynności organizacyjnych podczas konstytuowania się składów Komisji, 
dystrybucja materiałów wyborczych, współdziałanie i nadzór nad przyjmowaniem i przeliczaniem 
kart do głosowania, przygotowanie pieczęci i materiałów wyborczych, sprawdzenie kompletności 
oznaczeń i wyposażenia lokali obwodowych komisji wyborczych, dyżury podczas wyborów  
i ścisła współpraca z obwodowymi komisjami wyborczymi oraz z Krajowym Biurem Wyborczym 
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w Opolu, odbiór materiałów wyborczych po zakończonych wyborach, właściwe ich 
zabezpieczenie i złożenie do depozytu gminnego. Zadania w imieniu Wójta koordynuje 
Pełnomocnik Wójta ds. wyborczych  i Pełnomocnik Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu – 
Sekretarz Gminy. 
 

 Spisy Powszechne  
 
Zarządzeniem Nr 139.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 3 czerwca 2020 r. wyznaczono 
Zastępcę Gminnego Komisarza Spisowego i utworzono Gminne Biuro Spisowe  
w Komprachcicach, do wykonywania prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
Powszechnego Spisu Rolnego 2020. 
Powszechny Spis Rolny – dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego odbył się  w terminie 
od 1 września 2020 roku i trwał 3 miesiące, do 30 listopada 2020 roku. 
Powszechny Spis Rolny jest organizowany co 10 lat, jako badanie obejmujące wszystkie 
gospodarstwa rolne w kraju, jest najszerszym źródłem informacji pozwalającym na ocenę stanu 
polskiego rolnictwa. Gminnym Komisarzem Spisowym do realizacji Spisów jest Wójt, który 
wyznacza w swoim imieniu Zastępcę i tworzy Gminne Biuro Spisowe. 
 

 Decyzje i umowy z zakresu ochrony środowiska, akty notarialne 
 
1) Wydano 1 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 
435 w miejscowości Wawelno”; 
2) Wydano 1 decyzję umarzającą postępowanie – „Ciąg pieszo-rowerowy na odcinku 
Dziekaństwo – Domecko”; 
3) Wszczęto postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia o nazwie –„Budowa Zakładu Przetwórstwa Mięsnego w miejscowości 
Dziekaństwo”; 
4) Wydano 9 decyzji o wycięcie drzewa; 
5) Zawarto z mieszkańcami 10 umów na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej , z tego 5 na 
wodociąg i 5 na rozbudowę kanalizacji; 
6) Zawarto 1 akt notarialny na sprzedaż działki przy ul. Bursztynowej w Komprachcicach. 
 

 Gminne jednostki organizacyjne - zatrudnienie 
 
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; roboty publiczne – 2 etaty; umowa - zlecenie – 
informatyk; 

 
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 – perkusja, orkiestra); 
 
3) Gminna Biblioteka Publiczna w Komprachcicach zatrudnia 3 pracowników merytorycznych,  
2 bibliotekarzy na pełne etaty; 1 bibliotekarz w filii w Domecku – 0,5 etatu. Dyrektor jest 
odpowiedzialny za całokształt działalności i prowadzi jednocześnie jako bibliotekarz oddział dla 
dorosłych; 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 (w tym 0,5 etatu – urlop 
wychowawczy); konserwator– 2 etaty; sprzątaczki – 6 etatów; nauczyciele zatrudnieni w pełnym 
wymiarze – 33 osoby (w tej liczbie jest zatrudnienie dyrektora i zastępcy; nauczyciele 
i wychowawcy zatrudnieni w niepełnym wymiarze – 6 osób (tj. 2,42 etatu); 
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5) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi – zarządza 
dyrektor; referent – 1 etat; konserwator – 1 etat; sprzątaczka – 2 etaty; nauczyciele zatrudnieni 
w pełnym wymiarze – 10 osób (w tym dyrektor);  nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze 
– 9 osób (tj. 4,6 etatu); 

 
6) Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku – zarządza dyrektor; referent – 1 etat; woźny – 3 
osoby (2,5 etatu); sprzątaczki  – 2 etaty; konserwator - 1 etat; nauczyciele zatrudnieni w pełnym 
wymiarze – 17 osób (w tej liczbie zatrudniony jest dyrektor); nauczyciele zatrudnieni 
w niepełnym wymiarze – 4 osoby (1,5 etatu);  
  
7) Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie – zarządza Dyrektor; referent – 1 etat; woźna – 2 
etaty; sprzątaczki – 2 etaty; woźny/konserwator – 1 etat; sezonowo – palacz – 0,5 etatu; 
nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze – 15 osób; nauczyciele zatrudnieni w niepełnym 
wymiarze – 10 osób  (4,91 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  - 11 osób, (w tej liczbie zatrudniony jest dyrektor 
oraz jeden nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne);  

 
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 – 9 osób tj. 6,6 etatu,  (w tej liczbie zatrudniony jest dyrektor); 
 
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  - 7 osób, (tj. 3,5 
etatu, w tej liczbie zatrudniony jest dyrektor); 
 
11) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach – zarządza dyrektor – 1 
etat; specjalista ds. wodno-kanalizacyjnych – 1 etat; główna księgowa – 1 etat; referent ds. 
kadr/księgowości/gospodarki magazynowej – 1 etat; referent ds. 
mieszkaniowych/transportu/gospodarki odpadami – 1 etat; referent ds. księgowości – 1 etat; 
referent ds. windykacji/ płac/księgowości – 1 etat; referent ds. kasy/gospodarki 
magazynowej/księgowości – 1 etat;  referent ds. gospodarki odpadami  
i zamówień publicznych – 1 etat;  kierowcy – 3 etaty; robotnicy – 10 etatów; sprzątaczka – 0,5 
etatu; 
 
12) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach – zarządza Dyrektor – 1 etat; kierownik 
obiektów sportowych – 1 etat;  księgowa – 0,3 etatu; sekretarka – 0,5 etatu; instruktor rekreacji 
ruchowej – 3  osoby x 0,5 etatu; konserwator obiektów sportowych – 2 etaty; sprzątaczka:  2 
etaty; 
 
13) Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi - zarządza Dyrektor – 1 etat; opiekun – 4 etaty; 
pielęgniarka – 1 etat; kucharz – 1 etat; woźny – 2 etaty; konserwator – 0,5 etatu; intendent – 
0,25 etatu; 
 
14) Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach – zarządza Kierownik – 1 etat; 
główna księgowa – 1 etat; księgowość/finanse – 1 etat; płace i rozliczenia – 2 etaty; pomoc 
administracyjna – 1 etat. 
 

 Radni zatrudnieni w gminnych jednostkach organizacy jnych 
 
1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi – radna Powiatu 
Opolskiego; 
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2) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach: - radny Powiatu 
Opolskiego; 
3) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach – radny Gminy 
Komprachcice; 
4) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi – radna Gminy 
Komprachcice. 
 

 Decyzje organu stanowi ącego i organu wykonawczego 
 
W roku 2020 Rada Gminy odbyła 12 sesji, w tym 5 sesji nadzwyczajnych. Ze względu na 
pandemię COVID – 19 dwie sesje odbyły się sposób tradycyjny – w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy, natomiast pozostałe 10 sesji zostały przeprowadzone on-line. Rada Gminy podjęła 58 
uchwał. W Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego ogłoszono 33 uchwały, z czego 18 
uchwał, to akty prawa miejscowego i weszły w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 
Natomiast 13 uchwał, to uchwały dotyczące zmiany budżetu, zatwierdzone sprawozdanie  
z wykonania budżetu, wydatki niewygasające, które weszły w życie z dniem podjęcia lecz 
podlegały ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Do dnia 31 grudnia 
2020 r.  w kadencji 2018 – 2023 Rada Gminy podjęła 172 uchwały. 
 
Na sesjach nadzwyczajnych Rada Gminy podjęła następujące uchwały: 
1) Uchwała Nr XX.124.2020 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu 
partnerskiego pn. „Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap III”; 
2) Uchwała Nr XX.125.2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komprachcice na rok 2020; 
3) Uchwała Nr XX.126.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok; 
4) Uchwała Nr XX.127.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
dla Powiatu Opolskiego; 
5) Uchwała Nr XXIII.140.2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 
2020 – 2025; 
6) Uchwała Nr XXIII.141.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok; 
7) Uchwała Nr XXV.147.2020 w sprawie współdziałania na rzecz przygotowania i realizacji 
projektu pn. „Eko – nawyki dobre praktyki – gospodarka w obiegu zamkniętym”; 
8) Uchwała Nr XXV.148.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok; 
9) Uchwała Nr XXVII.153.2020 w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty; 
10) Uchwała Nr XXVII.154.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok; 
11) Uchwała Nr XXIX.160.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. 
 
Podjęte przez Radę Gminy uchwały, organ wykonawczy przekazał do realizacji na stanowiska 
pracy w Urzędzie lub przekazał Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. 
Wójt, jako organ wykonawczy składa Radzie Gminy „Informację z realizacji uchwał, podjętych 
zarządzeń, działalności w okresie międzysesyjnym i podpisanych umowach”. 
W roku 2020 Wójt podpisał 47 umów (art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych) oraz 6 
umów przetargowych (przetarg nieograniczony). 
W roku 2020 Wójt jako organ  wydał 100 zarządzeń. Ogółem do dnia 31 grudnia 2020 r. od 
początku kadencji przypadającej na lata 2018 - 2023 Wójt wydał 209 zarządzeń organu. 
Jako Kierownik zakładu Wójt wydał 30 zarządzeń zwykłych. 
 

 Sprawozdania i informacje zło żone Radzie Gminy w roku 2020 
 
Rada Gminy przyjęła następujące sprawozdania i informacje: 
XIX Sesja Rady Gminy – 06 lutego 2020 
1) Informacja Komendanta Policji w Niemodlinie w sprawie stanu bezpieczeństwa w Gminie 
Komprachcice w roku 2019; 
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2) Sprawozdanie o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Komprachcice za 
2019 rok. 
XXI Sesja Rady Gminy – 14 maja 2020 
1) Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 
2019; 
2) Raport z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych  
i Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok; 
3) Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2019 i przyszłe lata dla Gminy Komprachcice jako 
sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach. 
XXII Sesja Rady Gminy – 30 czerwca 2020  
1) Sprawozdanie Wójta Gminy Komprachcice z realizacji Rocznego Programu współpracy 
Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego za 2019 rok. 
XXIV Sesja Rady Gminy – 13 sierpnia 2020 
1) Raport o stanie Gminy Komprachcice za rok 2019; 
2) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za 2019 rok wraz z informacją  
o stanie mienia. 
XXVI Sesja Rady Gminy – 09 października 2020 
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Komprachcice, kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za okres 
pierwszego półrocza 2020 roku. 
XXVIII Sesja Rady Gminy – 25 listopada 2020 
1) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020; 
2) Informacja o Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach – 
podmiocie w którym jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie 
użyteczna. 
 

 Sołectwa Gminy, Sołtysi i Rady Sołeckie 

 
W skład Gminy Komprachcice wchodzi 7 sołectw: 
1) Domecko; 
2) Dziekaństwo; 
3) Komprachcice; 
4) Ochodze; 
5) Osiny; 
6) Polska Nowa Wieś; 
7) Wawelno. 
 
Powierzchnia poszczególnych sołectw kształtuje się następująco: 
 

 
SOŁECTWO Powierzchnia w ha 
Domecko 735,44 
Dziekaństwo 127,51 
Komprachcice 890,63 
Ochodze 1151,40 
Osiny 124,87 
Polska Nowa Wieś 1314,42 
Wawelno 694,39 
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 Funkcje Sołtysów i członków Rad Sołeckich wybranych  na kadencj ę  

     2019 – 2024 
 

 
L.p.  

 
Nazwa  sołectwa 

 
Imię i nazwisko sołtysa  

 
Skład Rady Sołeckiej 
 

 
1. 

Domecko Daniel Litwiniec  Damian Piechaczek 
 Sebastian Dambiec 
 Damian Różyczka 
 Monika Szymaniec 
 Angelika Giza 

2. Dziekaństwo Michał Paterak  Marek Klimczyk 
 Anna Lawa 
 Zdzisław Morzyk 
 Danuta Paterak 
 Izabela Siedlikowska 

3. Komprachcice Joachim Labusga  Marcin Czajka 
 Bernard Famuła 
 Monika Poremba 
 Krzysztof Szweda 
 Gerard Zając 

4. Ochodze Rozwita Piechota  Ewelina Bartocha 
 Roman Hajduk 
 Henryk Hydel 
 Sylwia Jirgen 
 Danuta Oborska 

5. Osiny Maria Lauterbach  Roman Krum 
 Barbara Strzelczyk 
 Józef Buchta 
 Andrzej Dobrowolski 
 Celina Szer 

6. Polska Nowa Wieś Łukasz Dydzik  Dominika Golly 
 Arleta Spisla 
 Krzysztof Miemczyk 
 Henryk Gola 

7. Wawelno Józef Kremer  Ditmar Gawlista 
 Hubert Ignac 
 Stanisław Korzekwa 
 Justyna Ochab 
 Henryk Wodausz 

 
 

 Partnerstwo mi ędzynarodowe 

 
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. 
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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. 
 

 Przynale żność Gminy do Zwi ązków Gmin, Euroregionów, Stowarzysze ń 
 
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; 
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. 
 

 Ludno ść i dynamika zmian w latach 2016 – 2020, zadania USC  

 
Gminę Komprachcice zamieszkuje ponad 8 823 mieszkańców z czego liczba osób 
zameldowanych na pobyt czasowy wynosi 142. 

 
Stan na dzień Liczba ludności 

31.12.2016 r. 10.689 + 350(cz.) = 11.039  
31.12.2017 r.     8.612 + 199(cz.) =  8.811 
31.12.2018 r.   8.605 +207(cz.) =   8. 812 
31.12.2019 r.   8665 + 187 (cz.) =  8. 852 
31.12.2020    8681 + 142 (cz.) =  8.823 

 
 

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 
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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 2016 -2020 
 

Rok Chłopcy Dziewczynki Razem 
2016 36 42 78 
2017 40 46 86 
2018 30 51 81 
2019 40 37 77 
2020 38 34 72 
Ogółem  184 210 394 

                  
 Zgony w latach 2016 - 2020 

 
                                              
 
                                                              
                                                 
                                       
                                  
 

                                      
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 w latach 2019 - 2020 na podstawie 
prowadzonego przez Gminę Komprachcice rejestru mieszkańców, kształtuje się następująco:  
 

 Liczba mieszka ńców z podziałem na sołectwa w latach 2019 - 2020 
 

SOŁECTWO Liczba mieszkańców        
2019 r. 

Liczba mieszkańców 
2020 r. 

Domecko 1 222 1 202 
Dziekaństwo    254 251 
Komprachcice 2 845   2 862 
Ochodze 1 199   1 184 
Osiny     528       523 
Polska Nowa Wieś 1 736    1 745 
Wawelno 1 068    1 056 
Ogółem 8 852    8 823 

 
 
W okresie od początku do końca 2020 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się o 29 
osób, przez co na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 8 823 osoby, w tym 4 608 kobiet i 4 215 
mężczyzn. 
W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 
a) liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (15 lat i mniej) wynosiła 581 osób, a liczba 
mieszkańców – (15 lat i więcej) wynosiła 619 osób, 
b) liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15 – 59 lat) wynosiła 2 804 osób, a liczba 
mieszkańców w wieku produkcyjnym (15 – 65) wynosiła 2959 osób, 
c) liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 1 223 osoby, a liczba mieszkańców 
w wieku poprodukcyjnym wynosiła 637 osób. 
 
 

Rok Mężczyźni Kobiety Razem 
2016 54 46 100 
2017 54 32 86 
2018 36  58 94 
2019 39 47 86 
2020 58 52 110 
Ogółem 241 235 476 
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 Zadania zlecone z zakresu administracji rz ądowej realizowane przez USC  
 
1) Akty urodzenia w trybie szczególnym (transkrypcja oznaczająca wpisanie zagranicznego aktu 
urodzenia do polskiego rejestru stanu cywilnego - 10; 
2) Akty małżeństwa w trybie szczególnym – 1; 
3) Akty małżeństwa w trybie zwykłym – 27; 
4) Akty zgonu w trybie transkrypcji – 1; 
5) Akty zgonu w trybie zwykłym – 28; 
6) Zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – 18; 
7) Zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – 24; 
8) Wzmianki dodatkowe, dołączone do akt stanu cywilnego – 208; 
9) Przypiski w aktach stanu cywilnego – 443; 
10) Migracja aktów z ksiąg papierowych znajdujących się w Urzędzie Stanu Cywilnego  
w Komprachcicach do Rejestru Stanu Cywilnego – 671; 
11) Decyzje w sprawie zmiany imion i nazwisk – 3; 
12) Czynności materialno-techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie skutkujące 
sporządzeniem aktu stanu cywilnego (sprostowania, uzupełnienia) – 27; 
13) Skrócone odpisy aktów stanu cywilnego – 486; 
14) Wielojęzyczne odpisy aktów stanu cywilnego – 92; 
15) Zupełne akty stanu cywilnego – 103. 
 

 Zadania własne realizowane przez USC  
 
1) Przeprowadzono procedurę, sporządzono niezbędną dokumentację, nadano medale za 
długoletnie pożycie małżeńskie dla 9-ciu par, które zawarły związek małżeński w 1969 roku; 
2) Wysłano życzenia jubilatom - 90 lat i więcej – 17 osób. 
 

 Działalno ść Gminnego O środka Pomocy Społecznej 
 
Podstawowym celem działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach 
jest rozpoznanie i zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym 
staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych, a także umożliwienie im bytowania  
w warunkach odpowiadających godności człowieka.  
Pomoc udzielana jest ze względu na trudne sytuacje życiowe. Ustawa o pomocy społecznej nie 
konkretyzuje takich sytuacji, wymienia jedynie najczęstsze powody ich powstawania. Osoba, 
która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, innej niż wymieniona w ustawie, ma prawo 
zwrócić się do Ośrodka o udzielenie pomocy . Zawarty w ustawie katalog osób uprawnionych do 
uzyskania pomocy nie jest katalogiem zamkniętym. Obowiązkiem klienta przy udzielaniu 
pomocy jest jego współudział w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej. Ośrodek powinien  
w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielniania się osób i rodzin oraz ich 
integracji ze środowiskiem, jak również zapobiegać powstawaniu nowych problemów 
społecznych, rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej. 
 
 

 Zakres działania O środka 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komprachcicach (dalej „Ośrodek” lub „GOPS”) jest 
jednostką organizacyjną działającą na terenie Gminy Komprachcice. Ośrodek realizuje swoje 
zadania w szczególności na podstawie następujących aktów prawnych: 
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713, ze zm.); 
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.); 
- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 poz. 1876, ze zm.); 
- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 poz.111, ze zm.); 
- ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2020   
  poz. 808, ze zm.); 
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 poz. 218); 
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- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.  
   z 2020 poz. 821, ze zm.); 
- ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2020 poz. 1348, ze zm.); 
- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2020 poz. 685); 
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków 
publicznych (Dz.U. z 2020 poz. 1398, ze zm.).  
Ponadto kierunki działań Ośrodka określa „Strategia Rozwiązywania Problemów  Społecznych 
w Gminie Komprachcice na lata 2018-2028” oraz gminne programy dotyczące przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, wspierania rodziny, aktywności lokalnej i inne. 
 

 Struktura i zatrudnienie 

Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka określa regulamin organizacyjny.   
Według stanu na dzień 31.12.2020 r. w Ośrodku zatrudnionych było ogółem 14 osób (13,5 
etatu), w tym 4 pracowników socjalnych wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej. 
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej na 2000 mieszkańców lub 50 rodzin powinien być 
zatrudniony 1 pracownik socjalny. W naszej Gminie na jednego pracownika socjalnego przypada 
2205 mieszkańców. Wszyscy pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe 
i wykształcenie kierunkowe. Udział w szkoleniach i konferencjach pogłębił umiejętności 
zawodowe oraz pozwolił na rozwój osobisty pracowników. Poniższa tabela przedstawia stan 
zatrudnienia na dzień 31.12.2020 r. 
 
Tabela 1. Stan zatrudnienia pracowników Ośrodka w 2020 roku 
 

L.p. Stanowisko pracy Liczba osób 
Liczba osób w przeliczeniu na 

etaty 

1 Kierownik                1 3/4 

2 Sekcja pomocy środowiskowej 4 4 

3 
Sekcja świadczeń rodzinnych i funduszu 
alimentacyjnego 

3 3 

4 Sekcja księgowo-administracyjna 2 2 

7 Sprzątaczka 1 3/4 

 
    8 

 
Roboty publiczne 

 
3 

     
3 

 
 Plan finansowy 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na cele statutowe  w całym roku budżetowym 2020 
wydatkował łączną kwotę 11 906.290,00zł, w tym: 
1) z budżetu państwa: 10 558.346,00 zł; 
2) z budżetu gminy: 1 347.944,00 zł. 
 

 Pomoc Społeczna 
 

Na dzień 31.12.2020 r. liczba mieszkańców Gminy wynosiła 8823 osoby. Wsparciem systemu 
pomocy społecznej objęto 268 rodzin, w tym 468 osób. Analizując ilość osób objętych 
wsparciem w stosunku do liczby mieszkańców Gminy, można stwierdzić, że pomocą objęto 5,30 
% ogółu ludności Gminy. 
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Najczęstszymi powodami pozostawania w trudnej sytuacji rodzin korzystających z pomocy 
społecznej było: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność  
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. 
Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to: 
1) dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 701 zł; 
2) dla osoby w rodzinie – maksymalnie 528 zł. 
Ośrodek wykonuje pracę socjalną na rzecz mieszkańców Gminy Komprachcice, która 
w szczególności kierowana jest do osób samotnych, starszych, schorowanych oraz rodzin, 
którzy przeżywają trudniejsze chwile w swoim życiu. 
Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej poniesione w 2020 roku obrazuje tabela nr 2. 
 
Tabela nr 2. Struktura wydatków GOPS w 2020 roku z podziałem na zadania 
 
 
L.p. Rodzaj świadczenia Liczba osób Kwota wypłaconych 

świadczeń w złotych 
Zadania własne 

1. Zasiłki stałe (dotacje) 24 117 975,00 
2. Zasiłki okresowe (dotacje) 42 108 278,00 
3. Dożywianie ogółem, z tego: 83 170 000,00 

- dotacja  136 000,00 
- środki własne  34 000,00 

Zasiłki celowe na dożywianie w ramach 
rządowego programu 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: 

56   84 098,00 

Dożywianie dzieci w szkołach, z tego: 27 36 523,00 
- dotacja  29 218,00 
- środki własne  7 305,00 

 4. Zasiłki celowe i specjalne celowe (własne), 
zakup odzieży, obuwia, opału, żywności, 
artykułów szkolnych, drobne remonty, leki, 
świadczenia medyczne itp. 

  39 609,00 

5. Zdarzenia losowe (własne) 0 0 
6. Schronienie (własne) 0 0 
7. Sprawienie pogrzebu (własne) 0 0 
8. Pomoc w formie usług opiekuńczych (własne) 19 107 131,00 
9. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

Podopiecznych 
20   11 318,00 

Zadania zlecone 
10. Pomoc w formie specjalistycznych usług 

opiekuńczych (dotacja) 
1   14 400,00 

                                                                          
Praca socjalna 

 
                Liczba rodzin  Liczba osób w rodzinach 
11 Pomoc udziela w postaci pracy socjalnej 

ogółem  - 268 
 

 
468 

12 Pomoc udziela wyłącznie w postaci pracy 
socjalnej - 151 

 
234 

 
 
Z powyższych zestawień wynika, że największy udział w wydatkach stanowią wydatki na 
zasiłki z programu „Posiłek w domu i w szkole”, a w dalszej kolejności zasiłki stałe, usługi  
opiekuńcze, zasiłki okresowe. Największą grupę świadczeniobiorców stanowią osoby 
otrzymujące pomoc w formie dożywiania i zasiłków celowych oraz zasiłków okresowych. 
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 Świadczenia rodzinne 
 
Świadczenia rodzinne dzielą się na dwie grupy: 
1) zasiłki rodzinne z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka; 
2) świadczenia opiekuńcze: zasiłki pielęgnacyjne , świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek 
opiekuńczy. 
W 2020 roku kryteria dochodowe uprawniające do pobierania świadczenia rodzinnego 
z dodatkami wynosiły 674 zł lub 764 zł, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. 
W roku sprawozdawczym wydano 236 decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych. 
Poniższa tabela obrazuje wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych. 
 
Tabela nr 3. Struktura wydatków na świadczenia rodzinne w roku 2020 
 

L.p. Nazwa świadczenia 
Liczba 

świadczeń 
Kwota wypłaconych świadczeń 

w złotych 

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego 

1 Zasiłek rodzinny 2311 254 358,35 
2 Dodatek z tytułu urodzenia dziecka 8                    7 108,11 

3 
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem 
w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego 

104                    41 201,00 

4 
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania 
dziecka 

156                    26 253,34 

5 
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji 
dziecka niepełnosprawnego 

93 9 865,32 

6 Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 118                  10 440,58 

7 
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka 
w rodzinie wielodzietnej 

315 28 951,36 

8 
Dodatek na pokrycie wydatków związanych 
z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której 
znajduje się siedziba szkoły 

10 1 130,00 

9 
Dodatek na pokrycie wydatków związanych 
z dojazdem do miejscowości, w której 
znajduje się siedziba szkoły 

415 26 300,60 

Świadczenia opiekuńcze 

10 Zasiłek pielęgnacyjny 1046 225 796,00 
11 Świadczenie pielęgnacyjne 237 443 356,00 
12 Specjalny zasiłek opiekuńczy 31                   18 869,00 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 

13 
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 
się dziecka 43 43 000,00 

14 
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 
się dziecka przyznawana na podstawie 
Uchwały Rady Gminy Komprachcice 

0 0 

Zasiłek dla opiekuna 

15 Zasiłek dla opiekuna 8 4480 

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 

16 Składki na ubezpieczenie emerytalne 
i rentowe opłacane za osoby pobierające 

171 83 000,00 
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świadczenie pielęgnacyjne 

17 
Składki na ubezpieczenie emerytalne 
i rentowe opłacane za osoby pobierające 
specjalny zasiłek opiekuńczy 

23 3 145,00 

18 
Składki na ubezpieczenie emerytalne 
i rentowe opłacane za osoby pobierające 
zasiłek dla opiekuna 

0 0 

 
 Fundusz alimentacyjny  

 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od 
rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli 
egzekucja okazała się bezskuteczna. Świadczenie przysługuje do ukończenia przez osobę 
uprawnioną 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do 
ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym 
stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych 
alimentów, jednakże nie wyżej niż 500 zł,  pod warunkiem spełnienia przez rodzinę osoby 
uprawnionej kryterium dochodowego wynoszącego 725 zł  do 30.09.2020 i 900,00 zł od 
01.10.2020 w przeliczeniu na członka rodziny. 

Realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2020 roku przedstawia tabela nr 4. 

 
Tabela nr 4. Struktura wydatków na fundusz alimentacyjny w roku 2020 
 

Lp.  Nazwa świadczenia Liczba świadczeń 
Kwota wypłaconych świadczeń 

w złotych 

1 
Świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego 

257 95 887,00

 
 Dłużnicy alimentacyjni  

 
Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności 
w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej łącznie 
z ustawowymi odsetkami. Kwoty zwrócone przez dłużników wyniosły 35 225,48 zł z tytułu 
wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (z tego: przekazane do budżetu państwa – 
25 243,36 zł; przekazane na dochody własne gminy wierzyciela – 9 982,12 zł). 
W celu zwiększenia skuteczności egzekucji, GOPS współpracuje ze wszystkimi funkcjonującymi 
w Polsce Biurami Informacji Gospodarczej. 
 

 Świadczenia wychowawcze 
 

Świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do ukończenia przez nie 18-go roku 
życia bez względu na dochód rodziny. 
Realizację świadczenia wychowawczego w 2020 roku przedstawia tabela nr 5. 
 
Tabela nr 5. Struktura wydatków na świadczenia wychowawcze w roku 2020 
 

Lp. Nazwa świadczenia Liczba świadczeń 
Kwota wypłaconych świadczeń 

w złotych 

1 Świadczenie wychowawcze 16 306                  8 091 895,85 
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 Świadczenie „Dobry start” 

 
Rządowy program „Dobry start” został wprowadzony 1 czerwca 2018 r. na mocy 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków 
realizacji rządowego programu „Dobry start”. 
Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku w wysokości 300,00 zł na rozpoczynające rok 
szkolny dziecko do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole 
otrzymają je do ukończenia 24 roku życia. Co ważne – rodzina może liczyć na wsparcie  
z programu niezależnie od osiąganego dochodu. Po raz pierwszy świadczenie trafiło do rodzin  
w roku 2018. 
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka lub ojciec dziecka, 
opiekun prawny lub faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy 
zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki 
opiekuńczo-wychowawczej. 
Realizację świadczenia „Dobry start” w 2020 roku przedstawia tabela nr 6. 
 
 
Tabela nr 6. Struktura wydatków na świadczenia „Dobry start” w roku 2020 
 

Lp.  Nazwa świadczenia Liczba świadczeń 
Kwota wypłaconych świadczeń 

w złotych 

1 Świadczenie „Dobry start” 920 276 000,00

 
 

 Świadczenie za życiem  
 

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" określa 
uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki 
zdrowotnej, a także instrumentów polityki na rzecz rodziny. 
Wsparcie w ramach powołanej ustawy można uzyskać w dwóch formach - finansowej oraz 
pomocowej, która świadczona jest przez asystenta rodziny. 
Rodzina, która zgłosi się do właściwego ośrodka pomocy społecznej i przedstawi stosowne 
zaświadczenia potwierdzające trudną sytuację, w jakiej się znalazła, otrzyma 4 000,00 zł 
jednorazowej pomocy materialnej. Są to środki przyznawane decyzją administracyjną i ich 
przyznanie nie jest zależne od osiągniętych dochodów osiągniętych przez rodzinę. 
W ramach ustawy rodzina, o ile ma taką wolę, może skorzystać ze wsparcia asystenta rodziny, 
do którego działań należy koordynowanie pracy z rodziną tak, aby pomóc jej w działaniach 
zmierzających do poprawy sytuacji, w której się znalazła. 
Ze wsparcia asystenta zgodnie z w/w ustawą może skorzystać: każda kobieta w ciąży i jej 
rodzina, kobiety w ciąży i połogu, szczególnie w ciąży uznanej przez lekarza za powikłaną, 
kobiety, których dziecko zmarło zaraz po porodzie, a zgon nastąpił wskutek choroby wrodzonej 
oraz te rodziny, w których urodzi się ciężko chore lub upośledzone dziecko. 
W 2020 roku w Gminie żadna rodzina nie została objęta pomocą w wym. wyżej formach. 
 

 Asystent rodziny 
 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminy obowiązek 
udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z dziećmi. Pomoc owa realizowana jest poprzez 
działania asystenta rodziny, który wspiera rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych 
z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. 
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Asystent ułatwia rodzicom wypełnianie ról społecznych, aby doprowadzić do osiągnięcia 
podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczania dzieci w placówkach lub 
rodzinach zastępczych. Jeśli dzieci znajdują się w pieczy zastępczej, rolą asystenta rodziny jest 
podejmowanie działań na rzecz ich jak najszybszego powrotu do domu rodzinnego. 
W GOPS w Komprachcicach zatrudniony jest jeden asystent rodziny. W 2020 roku 
współpracował on z  8 rodzinami. 
 

 Karty – „Opolska Rodzina”, „Opolski Senior” 
 
Od października 2017 roku zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Opole,  
a Gminą Komprachcice w sprawie korzystania z ulg i zniżek w dostępie do infrastruktury 
kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej w ramach funkcjonujących w Mieście Opolu, kart „Opolska 
Rodzina” oraz „Opolski Senior”, rodziny zamieszkujące na obszarze Gminy Komprachcice mogą 
wnioskować o wydanie ww. kart, a w dalszej kolejności korzystać z udogodnień oferowanych ich 
posiadaczom. 
W 2020  roku wydanych zostało 66 kart „Opolska Rodzina” oraz 29 kart „Opolski Senior”. 
Ponadto zgodnie z umową zawartą pomiędzy Województwem Opolskim a Gminą Komprachcice 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komprachcicach wydaje karty „Opolska Karta Rodziny 
 i Seniora”. W roku 2020 przyjęto 56 wniosków o wydanie wymienionych kart. W 2020 roku 
przyjęto 16 wniosków o wydanie „Karty Dużej Rodziny”. 
 

 Przemoc – Zespół Interdyscyplinarny 
 
W GOPS w Komprachcicach działa  Zespół Interdyscyplinarny oraz w ramach Zespołu działają 
tzw. grupy robocze. 
Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego, to przede wszystkim: 
1) Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 
2)  Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy  
w środowisku lokalnym;  
3) Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 
Zadaniem grup roboczych jest opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych 
przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których 
dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie 
działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy .  W 2020 roku zostały 
założone i prowadzone procedury Niebieskiej Karty w 11 rodzinach z Gminy. 
 

 Inne działania 
 
W 2020 roku GOPS realizował inne ważne zadania na rzecz mieszkańców Gminy: 
1) Zakupiono i przekazano paczki świąteczne  dla  100 osób samotnych,  starszych 
 i niepełnosprawnych; 
2) Monitorowano miejsca pobytu bezdomnych z terenu gminy; 
3) Podejmowano współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami; 
4) Zorganizowano bezpłatne porady prawników i psychologa dla osób potrzebujących;  
5) Zajmowano się dystrybucją artykułów spożywczych w ramach programu unijnego -  „Pomoc 
Żywnościowa na lata 2014 - 2020” -  wydano 8 000 kg żywności (ser żółty, marchew 
konserwowa, groszek konserwowy, fasola konserwowa, konserwy rybne i mięsne, cukier, płatki 
kukurydziane i owsiane, olej, mleko, przecier pomidorowy, ciastka, powidła śliwkowe, buraki 
tarte w słoikach); 
6) Przystąpiono do programu ,,Opieka wytchnieniowa’’ - objęto nim dwoje dzieci. 
Program „Opieka wytchnieniowa” powstał, by odciążyć członków rodzin lub opiekunów poprzez 
wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa; 
7) Przystąpiono do programu ‘Wspieraj Seniora”. Program ma na celu dofinansowanie gmin 
w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie 
epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu; 
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8) Prowadzono działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
pandemii COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

 Ochrona zdrowia 
  
W Gminie funkcjonują 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  mieszkańcom Gminy, 
poprzez: 
1) „Przychodnia Komprachcice”, Komprachcice, ul. Ks. B. Bilińskiego 2; 
2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICOM”, Komprachcice, ul. Ks. B. Bilińskiego 2; 
3) Caritas Diecezji Opolskiej – usługi pielęgniarskie w środowisku domowym oraz gabinet 
rehabilitacyjny, Komprachcice, ul. Ks. B. Bilińskiego 2. 
 
W budynku gminnym, przy ul. Ks. B Bilińskiego 2 w Komprachcicach prowadzona jest 
działalność stomatologiczna, w ramach której funkcjonują: 
1) Prywatny Gabinet Stomatologiczny – Jolanta Jednaki. 
Gabinet prowadzi również świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia stomatologicznego oraz 
korzystania z gabinetu dentystycznego dla uczniów szkół podstawowych, tj. Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Domecku, Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego 
w Komprachcicach, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej 
Wsi, Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie, Publicznej Stowarzyszeniowej Szkoły 
Podstawowej w Ochodzach. Świadczenia udzielane są na podstawie porozumienia, pomiędzy: 
Podmiotem leczniczym - Wójtem Gminy - Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju wsi Ochodze; 
2) Elżbieta Leszczyńska-Bartuskova – Prywatny Gabinet Stomatologiczny; 
3) Stomatologia Bartuskowie – Agata Bartusek,  Aleksander Bartusek; 
4) Prywatny Gabinet Dentystyczny – Kamila Bartos-Apostel.  
  

 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). W 2020 roku 
wydanych zostało 66 kart „Opolska Rodzina” oraz 29 kart „Opolski Senior”; 

 
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 468 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 przyjęła  w 2020 roku 16 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 56 wniosków; 
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4) W Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi  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; 

 
5) Dzięki wspólnym staraniom władz samorządowych wojewódzkich i gminnych, na terenie 
Gminy 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; 
 
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 
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. 
Caritas Diecezji Opolskiej realizuje działalność usługową poprzez Gabinet Rehabilitacyjny dla 
osób chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych. 
Gmina dofinansowała  działalność Caritasu Diecezji Opolskiej w kwocie 150 000,00 zł.; 
 
7) W celu podniesienia świadomości w zakresie żywienia oraz zapobiegania uczuciu głodu 
podjęto współpracę z Opolskim Oddziałem Banku Żywności, z pomocy tej skorzystało 175 osób 
z terenu Gminy. Ponadto realizowano Rządowy Program - „posiłek w szkole i w domu”. 
W zakresie tej pomocy 27 dzieci i 15 osób dorosłych skorzystało z ciepłego posiłku, 56 rodzin 
otrzymało świadczenie pieniężne na zakup produktów żywnościowych. 
 

 Fundusz korkowy - środki uzyskane przez Gmin ę z zezwoleń na sprzeda ż alkoholu 
 

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 związane z terapią psychologiczną: 16 800,00 zł; 
 jednorazowe prelekcje i pogadanki w placówkach oświatowych: 3 161,00 zł;  
 spektakle: 2 379,00 zł;  
 festyny i inne imprezy plenerowe (poza sportowymi) 10 840,00 zł;  
 imprezy sportowe: 8 300,00 zł;  
 konkursy (plastyczne, literackie i muzyczne w placówkach oświatowych - 5 158,00 zł; 
 wynagrodzenie za pracę w GKRPA, na kwotę 1 820,00 zł 
 wynagrodzenie - opiekun świetlicy w Domecku (rozw. umowy o pracę) – 6 057,00 zł;  
 zakup  urządzenia do zabiegów z krioterapii dla potrzeb mieszkańców Gminy 

Komprachcice (użyczenie dla gabinetu rehabilitacyjnego CARITAS Diecezji Opolskiej, 
prowadzącego działalność rehabilitacyjną w Komprachcicach – 49 736,00 zł; 

 zakup usług pozostałych (usługi transportowe) – 2 732,00 zł. 
 
Rada Gminy 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.  
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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%. 
 
Liczba decyzji dotycz ących sprzeda ży napojów alkoholowych wydanych w 2020 roku 
 
 
Lp. Nazwa decyzji 

zezwalającej 
/wygaszającej 

Sprzedaż napojów 
zawierających do 4,5% 
alkoholu oraz piwa o 
zawartości alkoholu 
powyżej 4,5% 

Sprzedaż napojów 
zawierających od 
4,5% do 18% 
alkoholu 

Sprzedaż napojów 
zawierających 
powyżej 18% 
alkoholu 

1. Decyzje wygaszające 1 2 1 
2. Decyzje - sprzedaż w 

miejscu sprzedaży i 
poza miejscem 
sprzedaży 

2 2 2 

3. Decyzje – sprzedaż 
jednorazowa  

2 2 - 

 
 
 
 

 Finanse Gminy 
 

 Gospodarstwa rolne 

Ze względu na strukturę użytkowania gruntów, przyszłość Gminy będzie w dalszym ciągu 
wiązała się z rozwojem rolnictwa. Z drugiej strony coraz większe znaczenie będzie miał rozwój 
funkcji usługowych, produkcyjnych i rekreacyjnych (turystycznych). Na terenie Gminy są 632 
gospodarstwa rolne, w tym: 
 

 
 
Lp. 

Powierzchnia  gospodarstw Ilość gospodarstw Powierzchnia 
użytków w ha 

1 1 – 2 ha 340 475,984 
2 2,01 – 5 ha 174 521,324 
3 5,01 – 7 ha 37 224,4003 
4 7,01 – 10 ha 33 274,0039 
5 10,01 – 15 ha 24 298,1423 
6 powyżej 15 ha 24 949,2184 
X Razem: 632 2 743,0729 
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 Wykaz otrzymanych dochodów, zaległo ści i nadpłat na dzie ń 31.12.2020 r. 
 
 
Lp. Treść- podatek Dochody otrzymane Zaległość  Nadpłata  
1. od nieruchomości – os. Prawne 1 808 282,83 157 628,53 7,00 
2. rolny – os. Prawne 3 319,00 4,00 134,00 
3. leśny – os. Prawne 32 451,00 0,00 0,00 
4. od środków transp.- os. prawne -50 974,00 1 722,95 0,00 
5. od nieruchomości – os. Prawne 1 695 447,24 322893,29 9 689,32 
6. rolny – os. Fizyczne 239 253,92 23 472,64 2 735,53 
7. leśny – os. Fizyczne 2 459,60 181,49 30,58 
8. od środków transp. – os. Fizyczne 63 608,77 9 933,15 16,92 
x Ogółem  3 793 848,36 515 836,05 12 613,35 
 

W zestawieniu uwzględniono sołectwa Chmielowice i Żerkowice 

 

Dochody budżetowe zaplanowane w budżecie Gminy Komprachcice na 2020 r. (po 
wprowadzonych zmianach) w wysokości 41 967 144,53 zł zostały wykonane w wysokości  
43 736 430,77 zł, tj. 104,22%, w tym dochody majątkowe ujęte po stronie planu w łącznej 
wysokości 5 469 514,69 zł wykonano w wysokości 7 467 916,36 zł, tj. w 136,54%. Jednakże 
wymaga to wyjaśnienia. W ramach naboru wniosków do Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych, Gmina pozyskała z końcem roku kwotę 2 000 000,00 zł, która to nie była ujęta 
w planie dochodów. Pomniejszając o wskazaną kwotę dochody, uzyskamy wykonanie na 
poziomie 99,97%, a więc bardzo zbliżone co do planu, kwotowo różnica wynosi 1 598,33 zł, co 
przy kwocie planu 5 469 514,69 można określić dobre planowanie. 
Plan wydatków budżetowych (po zmianach) w wysokości 48 345 456,64 zł został wykonany  
w wysokości 44 143 766,28 zł tj. w 91,31%, w tym wydatki majątkowe ujęte po stronie planu  
w łącznej wysokości 8 349 873,71 zł wykonano w wysokości 6 957 752,38 zł, tj. w 83,33% 
Na koniec roku 2020 wykonane dochody bieżące wyniosły 36 268 514,41 zł, natomiast 
wykonane wydatki bieżące stanowiły kwotę 37 186 013,90 zł. 
Realizacja budżetu Gminy za 2020 rok zamknęła się deficytem budżetowym w wysokości 
407 335,51 zł. 
Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca (8823 osoby) wynosiły 4 957,09 zł, natomiast wydatki 
w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5 003,26 zł. 
 
W roku 2020 zrealizowano oraz są w trakcie realizacji następujące projekty ze środków 
zewnętrznych: 
 
1) Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej – zadanie 

realizowane jest na niezależnych odcinkach tj. 
• Budowy ciągu pieszo-rowerowego w pasie dróg wojewódzkich nr 429 i 435 – zadanie to 

jest zadaniem dwuletnim, kontynuowanym w roku 2021; 
• Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Lipowa w Osinach; 
• Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej ul. Bursztynowej 

w Komprachcicach. 
Kwota łączna wydatków w roku 2020 to 3 863 213,08 zł, z czego środki zewnętrzne to 
2 413 208,32 zł; 

2) Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku – łączna kwota 
wydatku w roku 2020 to 1 512 130,89 zł, z czego dotacja to 936 721,77 zł; 
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3) Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Komprachcice - 
kwota zewnętrznego finansowania w roku 2020 to 393 108,00 zł, wkład własny to 69 372,00 
zł (jest to zadanie dwuletnie, które zostało zakończone w 2021 r.); 

4) Wymiana źródeł ogrzewania I etap – zadanie to zostało częściowo zrealizowane w roku 
2020, jego kontynuacja ma miejsce w roku 2021. Kwota łączna dotacji pozyskanej na to 
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 łączną kwotę 59 999,94 zł, 
 z czego pozyskana dotacja to 50 777,94 zł; 

6) W ramach zadania „Zdalna szkoła+” (kontynuacja poprzedniego zadania) zakupiono 
komputery na łączną kwotę 44 999,00 zł, zadanie zostało wykonane bez wkładu własnego; 

7) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – zrealizowano z tych środków dwa zadania: 
a) zakupiono solarne lampy uliczne w ilości 14 szt. Za kwotę 64 400,00 zł, 
b) współfinansowano zadanie pn. Przebudowa sali wielofunkcyjnej i wyposażenie 
Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach w kwocie 369 500,00 zł; 
8) Marszałkowska Inicjatywa Obywatelska  - pozyskaną kwotę 5 000,00 zł wykorzystano na 

rzecz sołectwa Komprachcice, poprzez zagospodarowanie placu. 

Na promocję Gminy w 2020 roku wydano 7 383,48 zł, które przeznaczono na zakupy w kwocie 
1 460,48 zł oraz na usługi w kwocie 5 923,00 zł. Wydatki zostały poniesione na rzecz dostawców 
wyłonionych w trybie zapytania o cenę. 
W ramach działań promocyjnych wystąpiły m.in. życzenia świąteczne, wykonano film 
promocyjny, reklama w radio. 
Ogłoszenia w prasie oraz w innych środkach masowego przekazu dotyczyły głównie ogłoszeń 
związanych z gospodarką gruntami (sprzedaż oraz plany) – reklama prasowa i informacja 
w kwocie 2 829,00 zł,  
Gmina w 2020 r. wydawała gazetę gminną „Wieści Gminy Komprachcice” –Gazeta wydawana 
jest w nakładzie 1 000 egzemplarzy co dwa miesiące – nieodpłatnie dla mieszkańców Gminy. 
Kwota wydatku na to działanie:  26.400,00 zł. 
 
 

 Dochody i wydatki w latach 2016 – 2020 
 
Wykonanie 
dochodów 
i wydatków 

Gminy  

2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Wykonanie planu 
dochodów wg 

stanu na 31.XII 
31 551 071,79 28 131 962,16 33 795 327,30 37 443 849,51 43 736 430,77 

Wykonanie planu 
wydatków wg 

stanu na 31.XII 
30 943 269,73 27 540 444,82 34 911 360,83 35 325 870,11 44 143 766,28 

Nadwyżka/ 
Deficyt 

607 802,06 591 517,31 - 1 116 033,53 2 117 979,40 - 407 335,51  

 
Realizacja budżetu Gminy za 2020 rok zamknęła się deficytem w wysokości 407 335,51 zł. 
 

 Poziom zadłu żenia 
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Poziom 
zadłu żenia 

wg stanu na 
dzień 31.XII 

2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

1 800 000,00 1 052 512,92 2 345 000,00 1 213 333,32 2 944 681,17 

 
Zobowiązania finansowe Gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły ogółem: 2 944 681,17 zł  
i przedstawiały się następująco:  
1. Kredyt – Bank Spółdzielczy Łubniany – 606 666,64 zł, 
2. Kredyt – Bank Spółdzielczy Łubniany – 1 620 000,00 zł, 
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – 436 100,00, 
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – 281 914,53, 
 

 Zaległo ści podatkowe podatników – stan na 31.12.2020 r. 
 
Zaległości podatkowe posiadają następujący podatnicy: 
1) osoby fizyczne:  356 480,57 zł; 
2) osoby prawne:  159 355,48 zł. 

 
 Stan realizacji inwestycji 

 
Zadania inwestycyjne - 2020 r. 

Zadanie Plan Wykonanie % 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 40 000,00 16 313,50 40,78% 

Budowa sieci wodociągowej 10 000,00 0,00 0,00% 

Wykupy sieci wodociągowej 30 000,00 16 313,50 54,38% 

Drogi publiczne wojewódzkie 931 126,25 921 781,74 99,00% 

Budowy ciągu pieszo-rowerowego w pasie dróg wojewódzkich 
nr 429 i 435 w ramach Czas na rower - Budowa ścieżek 
pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej 

54 540,00 915 195,49 1678,03% 

Nadzory na drodze wojewódzkiej - inżynier kontraktu dla 
zadania w ramach projektu Czas na rower - Budowa ścieżek 
pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej  

4 346,93 6 586,25 151,51% 

Drogi publiczne powiatowe 1 385 554,45 1 385 514,76 100,00% 

Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Lipowa w Osinach w 
ramach Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w 
Aglomeracji Opolskiej  

68 020,00 1 314 680,14 1932,78% 

Opracowanie PFU na budowę ciągu pieszo – rowerowego w 
ciągu drogi powiatowej Dziekaństwo – Domecko 

41 800,00 41 797,00 99,99% 

Nadzory na drodze powiatowej - inżynier kontraktu dla zadania 
w ramach projektu Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-
rowerowych w Aglomeracji Opolskiej  

16 151,03 24 471,25 151,52% 

Studium Wykonalności Inwestycji dla projektu pn. „Budowa 
infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap III” 

4 600,00 4 566,37 99,27% 

Drogi publiczne gminne 2 514 663,10 1 555 916,58 61,87% 

Budowa dróg gminnych 808 788,00 0,00 0,00% 
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Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo-
rowerowej ul. Bursztynowej w Komprachcicach w ramach Czas 
na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji 
Opolskiej  

147 200,10 1 487 036,58 1010,21% 

Projekt - Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo 
- rowerowej ul. Bursztynowej w Komprachcicach 

55 000,00 53 505,00 97,28% 

Nadzory na drodze gminnej - inżynier kontraktu dla zadania w 
ramach projektu Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-
rowerowych w Aglomeracji Opolskiej  

10 147,50 15 375,00 151,52% 

Ochotnicze straże pożarne 133 133,50 73 133,00 54,93% 

Budowa budynku strażnicy OSP Komprachcice i OSP Wawelno 
- wydatki niewygasające 60 000,00 60 000,00 100,00% 

FS Ochodze: Zakup i montaż monitoringu pod lasem i w straży 
- wydatki niewygasające 

13 133,50 13 133,00 100,00% 

Szkoły podstawowe 1 743 599,49 1 512 130,89 86,72% 

Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Domecku (dotacja) 

936 721,77 936 721,77 100,00% 

Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Domecku (środki własne) 

706 877,72 575 409,12 81,40% 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 723 680,00 647 862,96 89,52% 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 60 000,00 31 782,96 52,97% 

Wykup sieci kanalizacyjnej 40 000,00 31 782,96 79,46% 

Gospodarka odpadami komunalnymi 18 000,00 51 000,00 283,33% 

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18 000,00 18 000,00 100,00% 

Zakup oprogramowania 18 000,00 18 000,00 100,00% 

FS Domecko: Wykonanie ogrodzenia zabytkowego parku w 
Domecku 

10 000,00 10 000,00 100,00% 

Wykonanie ogrodzenia zabytkowego parku w Domecku 5 000,00 5 000,00 100,00% 

Oświetlenie ulic, placów i dróg 100 000,00 64 400,00 64,40% 

Oświetlenie uliczne - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 100 000,00 64 400,00 64,40% 

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 473 680,00 462 480,00 97,64% 

Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych w gminie Komprachcice 

402 628,00 393 108,00 97,64% 

Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych w gminie Komprachcice 

71 052,00 69 372,00 97,64% 

Pozostała działalność 57 000,00 56 200,00 98,60% 

FS Komprachcice: Zagospodarowanie działki gminnej w 
Komprachcicach na potrzeby sołectwa 

22 000,00 22 000,00 100,00% 

Zagospodarowanie działki gminnej w Komprachcicach na 
potrzeby sołectwa 

35 000,00 34 200,00 97,71% 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 818 116,92 818 098,95 100,00% 

Przebudowa sali wielofunkcyjnej i wyposażenie 
Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach 

439 516,91 439 498,95 100,00% 
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Przebudowa sali wielofunkcyjnej i wyposażenie 
Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 

369 500,00 369 500,00 100,00% 

FS Dziekaństwo: Zakup klimatyzacji wraz z montażem, 
odnowienie podłogi w Domu Spotkań i akcesoria kuchenne 

9 100,01 9 100,00 100,00% 

Zadania w zakresie kultury fizycznej 27 000,00 27 000,00 100,00% 

FS Wawelno: Modernizacja infrastruktury boiska 27 000,00 27 000,00 100,00% 

Suma:  8 316 873,71 6 975 752,38 83,87% 
 
 

 Poziom wydatków inwestycyjnych i ich udział w wydat kach bud żetu Gminy 
 
Poziom wydatków inwestycyjnych i ich udział w całkowitych wydatkach budżetowych Gminy były 
następujące: 
 

Rok Wydatki ogółem Wydatki inwestycyjne 
Udział inwestycji 

w wydatkach 
bud żetowych 

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% 

2020 44 143 766,28 6 957 752,38 15,76% 

 
 Zadania remontowe dróg w 2020 roku. 
 

W 2020 roku wykonano następujące zadania remontowe na drogach (w kwocie łącznej 
451 974,26 zł):  
1) remont ul. Szerokiej w miejscowości Polska Nowa Wieś; 
2) remont  ul. Strażackiej w miejscowości Ochodze; 
3) remont ul. Polnej w miejscowości Dziekaństwo; 
4) remont ul. Dworska w miejscowości Domecko; 
5) remonty cząstkowe na drogach wewnętrznych. 
 
 

 Fundusz sołecki 
 
W 2020 roku odbyło się 7 zebrań wiejskich dotyczących uchwalenia funduszu sołeckiego oraz 
dokonano 12 zmian zadań w ramach funduszu sołeckiego. Sołectwo Domecko dokonało 2 
zmiany, sołectwo Dziekaństwo dokonało 1 zmianę, sołectwo Komprachcice dokonało 2 zmiany, 
sołectwo Ochodze dokonało 1 zmianę, sołectwo Osiny dokonało 3 zmiany, sołectwo PNW 
dokonało 2 zmiany  i sołectwo Wawelno dokonało 1 zmianę. Zmiany dotyczą uchwał Rady 
Gminy, natomiast nie informują o ilości zmienionych zadań. 
W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w Gminie, zrealizowano wydatki na łączną 
kwotę 204 346,27 zł na następujące przedsięwzięcia: 
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Wykonanie funduszu sołeckiego w 2020 roku 
 

Fundusz sołecki za rok 2020 (w zł) 

Dział  Rozdział  § Treść Plan Wykonanie  % 

921 92109 4210 FS Domecko: Zakup termosów 472,00 471,79 99,96% 

900 90095 4300 
FS Domecko: Odnowienie tablic z mapą 
Domecka 

2 000,00 2 000,00 100,00% 

900 90095 4210 FS Domecko: Utrzymanie terenów zielonych  1 028,00 1 027,99 100,00% 

921 92109 4210 
FS Domecko: Remont toalet w budynku starej 
szkoły 

5 000,00 4 999,99 100,00% 

900 90004 6050 
FS Domecko: Wykonanie ogrodzenia 
zabytkowego parku w Domecku 

10 000,00 10 000,00 100,00% 

900 90004 4210 
FS Domecko: Konserwacja kosiarek 
 i zakup paliwa 

1 000,00 999,34 99,93% 

754 75412 4210 
FS Domecko: Dofinansowanie OSP Domecko: 
sprzęt 

7 633,50 7 633,50 100,00% 

921 92109 4210 
FS Domecko: Zakup mebli do sali sołeckiej w 
budynku starej szkoły 6 000,00 6 000,00 100,00% 

SUMA:  33 133,50 33 132,61 100,00% 

900 90004 4300 
FS Dziekaństwo: Konserwacja terenów zielonych 
i uzupełnienie drzew 

1 500,00 1 482,60 98,84% 

921 92109 6060 
FS Dziekaństwo: Zakup klimatyzacji wraz z 
montażem, odnowienie podłogi w Domu Spotkań 
i akcesoria kuchenne 

9 100,01 9 100,00 100,00% 

921 92109 4300 
FS Dziekaństwo: Utrzymanie domeny sołeckiej 
dziekanstwo.pl  

492,00 492,00 100,00% 

921 92109 4300 
FS Dziekaństwo: Przygotowanie terenu pod 
parking przy Domu Spotkań w Dziekaństwie 

4 050,00 4 044,60 99,87% 

SUMA:  15 142,01 15 119,20 99,85% 

900 90095 6050 
FS Komprachcice: Zagospodarowanie działki 
gminnej w Komprachcicach na potrzeby sołectwa 

22 000,00 22 000,00 100,00% 

900 90095 4300 FS Komprachcice: Zakup krzewów ozdobnych 1 000,00 1 000,00 100,00% 

754 75412 4210 
FS Komprachcice: Pakiet wężowy dla OSP w 
Komprachcicach 

3 000,00 3 000,00 100,00% 

754 75412 4300 
FS Komprachcice: Zakup, montaż  
i konfiguracja kamer monitoringu na placu zabaw 
w Komprachcicach 

3 152,00 3 152,00 100,00% 

801 80101 4300 
FS Komprachcice: Wykonanie zadaszenia na 
rowery przy PSP Komprachcice 

3 981,50 3 980,84 99,98% 

SUMA:  33 133,50 33 132,84 100,00% 

754 75412 6060 
FS Ochodze: Zakup i montaż monitoringu pod 
lasem i w straży 

13 133,50 13 133,00 100,00% 

900 90095 4300 
FS Ochodze: Malowanie wiaty pod lasem 
(usługa) 

2 000,00 2 000,00 100,00% 

900 90095 4300 FS Ochodze: Zakup i montaż lamp LED na 
parkingu 

3 500,00 3 500,00 100,00% 

900 90095 4300 
FS Ochodze: Zakup i montaż słupków 
drogowych 

10 000,00 9 948,00 99,48% 
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754 75412 4300 
FS Ochodze: Zakup i montaż oświetlenia 
reklamowego na strażnicy OSP Ochodze 

4 500,00 4 500,00 100,00% 

SUMA:  33 133,50 33 081,00 99,84% 

900 90004 4210 FS Osiny: Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki 250,00 249,92 99,97% 

900 90004 4210 FS Osiny: Zakup kwiatów, krzewów ozdobnych 900,00 899,50 99,94% 

900 90095 4210 FS Osiny: Zakup karuzeli na plac zabaw 6 000,00 6 000,00 100,00% 

900 90095 4210 FS Osiny: Wykonanie banerów 1 200,00 1 200,00 100,00% 

900 90095 4210 
FS Osiny:  Zakup sprzętu i wyposażenia, zakup 
małych szafek, materiałów do konserwacji, 
wymiany, napraw i remontów obiektów i placów 

1 974,19 1 974,18 100,00% 

900 90095 4210 

FS Osiny: Zakup 4 szt. słupów oświetleniowych, 
4 szt. opraw oświetleniowych solarnych, skrzynki 
elektrycznej oraz jej wyposażenia i materiałów do 
naprawy starego sprzętu oświetleniowego 

7 900,00 7 900,00 100,00% 

900 90095 4300 
FS Osiny: Doprowadzenie wody do boiska 
sportowego i placu zabaw 

2 200,00 2 194,11 99,73% 

900 90095 4210 FS Osiny: Zakup namiotów 3 200,00 3 200,00 100,00% 

SUMA:  23 624,19 23 617,71 99,97% 

754 75412 4300 FS Polska Nowa Wieś: Wykonanie monitoringu 17 633,50 17 633,50 100,00% 

900 90095 4210 FS Polska Nowa Wieś: Paliwo i akcesoria 1 000,00 999,90 99,99% 

900 90095 4300 FS Polska Nowa Wieś: Serwis sprzętu 1 000,00 999,03 99,90% 

900 90095 4300 
FS Polska Nowa Wieś: Zakupy na wykonanie 
remontu pomieszczenia sołeckiego 

500,00 497,40 99,48% 

900 90095 4210 
FS Polska Nowa Wieś: Zakup 10 kompletów 
ławek biesiadnych 

4 430,00 4 430,00 100,00% 

754 75412 4210 
FS Polska Nowa Wieś: Zakup sprzętu p.poż. dla 
jednostki OSP PNW 7 000,00 7 000,00 100,00% 

900 90095 4210 
FS Polska Nowa Wieś: Organizacja imprezy 
Mikołajowej 

1 570,00 1 570,00 100,00% 

SUMA:  33 133,50 33 129,83 99,99% 

900 90095 4210 
FS Wawelno: Zakup nawozów, trawy, środków 
ochrony roślin, krzewów 
 i kwiatów 

1 908,50 1 908,50 100,00% 

926 92605 6050 FS Wawelno: Modernizacja infrastruktury boiska 27 000,00 27 000,00 100,00% 

900 90004 4270 
FS Wawelno: Przegląd, naprawa zakup części 
do kosiarek oraz zakup paliwa, oleju, żyłki do 
kosiarek 

925,00 925,00 100,00% 

900 90004 4210 
FS Wawelno: Przegląd, naprawa zakup części 
do kosiarek oraz zakup paliwa, oleju, żyłki do 
kosiarek 

2 000,00 1 999,58 99,98% 

900 90095 4300 FS Wawelno: Wynajem i czyszczenie TOI TOI  800,00 800,00 100,00% 

900 90095 4210 
FS Wawelno: Konserwacja urządzeń na placach 
zabaw w Wawelnie 

500,00 500,00 100,00% 

SUMA:  33 133,50 33 133,08 100,00% 

SUMA (łącznie wszystkie sołectwa):  204 433,70 204 346,27 99,96% 
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 Prace melioracyjne 

 
Łączna kwota poniesionych wydatków na prace melioracyjne to 14 515,20 zł. Wykonano prace 
związane z konserwacją zniszczonych rowów w sołectwie Wawelno.  
Przedmiotem umowy było wykonanie konserwacji rowów: działki nr 273/2 i 272 km 1  
w Wawelnie o długości 388 m polegającej na mechanicznym wykoszeniu skarp rowu, wycinka  
zakrzewień, udrożnienie 2 przepustów, odmulania dna rowu oraz wywóz urobku. 
- działki nr 435 i 436 km 3 w Wawelnie o długości 980 m polegającej na mechanicznym 
wykoszeniu skarp rowu, wycinka zakrzaczeń, odmulanie dna rowu. 
               

 Remonty w klubach, świetlicach wiejskich i na placach zabaw  

1) Naprawa elewacji PSP Domecko po uszkodzeniu przez drzewo; 
2) Remont boiska w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w PNW; 
3) Kontynuacja przebudowy i wyposażenia Samorządowego Ośrodka Kultury w 
Komprachcicach. 

 Gazeta „Wie ści Gminy Komprachcice” 

Gmina Komprachcice w 2020 r. wydawała gazetę gminną „Wieści Gminy Komprachcice”. – 
wartość umowy wyniosła: 26 500 zł. Gazeta wydawana była co dwa miesiące w nakładzie 1 000 
egzemplarzy, nieodpłatnie dla mieszkańców Gminy. 
 
 

 Budownictwo, gospodarka gruntami, rolnictwo 
 
(zamówienia publiczne, planowanie przestrzenne; ochrona środowiska; zadania 
z dofinansowaniem zewnętrznym ukończone w 2020 roku; zadania z dofinansowaniem 
zewnętrznym w trakcie realizacji w 2020 roku; umowy na zadania z dofinansowaniem 
zewnętrznym podpisane w 2020 roku; złożone w 2020 roku wnioski o dofinansowanie inwestycji 
ze środków zewnętrznych; drogi i lampy solarne; gospodarka nieruchomościami; inwestycje 
budowlane realizowane w 2020 roku) 
 

 Zamówienia publiczne 
 
Przeprowadzono procedurę przetargu nieograniczonego na poniżej wymienione zadania:  
 
1) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadań pn.: 1. „Budowa ciągu pieszo- 
rowerowego  na ul. Lipowej w Osinach”, 2. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego  w pasie drogi 
wojewódzkiej  nr 429 i 435 Wawelno – Polska Nowa Wieś, także w okresie rękojmi i gwarancji 
obejmujących zadania. 
Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „INWESDIM” sp. z o.o., ul. 
T. Kościuszki 31, Opole, na kwotę: 62.115,00 zł brutto; 
2) Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie. 
Podpisano umowę z KRAW-BUD Sylwester Krawczyk Zbigniew Krawczyk, ul. Wygonowa 81/16-
17, 45-402 Opole na kwotę 926.005,70 zł brutto; 
3) Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 2.924.052,00 zł – 
unieważnienie; 
4) Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej ul. Bursztynowej  
w Komprachcicach. 
Podpisano umowę z ROCON Sp. z o.o., ul. Porcelitowa 13, Tułowice na kwotę 1.488.300,00 zł 
brutto; 
5) Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju  
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napędowego do celów grzewczych) do obiektów Gminy Komprachcice , w okresie od  
1 października 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. 
Podpisano umowę z PETROL Sp. z o.o. ul. 1 Maja 90, Kąty Wrocławskie na kwotę 225.750,00 zł 
brutto; 
6) Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy. 
Podpisano umowę z P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8, Boronów, na kwotę 
421.974,26 zł brutto;  
7) Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie.  
Podpisano umowę z Budownictwo Nowoczesne i Innowacyjne Andrzej Witoń, Wronów 7, 
Skorogoszcz, na kwotę 1.119.000,00 zł brutto.  
 
Przeprowadzono procedurę zaproszenia do złożenia ofert w publicznym rozeznaniu cenowym 
(zapytania ofertowe umieszczone na stronie internetowej Gminy)  
 
1) Zapytanie dot. zadania: Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania 
inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja wraz z wymianą źródła światła w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Domecku”, a także w okresie gwarancji i rękojmi obejmującej zadanie. 
Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Projektowo – Usługowo – Handlowym „PK” Patryk 
Kawa ul. Leśna 17 A, Lubieszów na kwotę 8.979 zł brutto; 
2) Zapytanie dot. zadania: Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania 
inwestycyjnego dot. przebudowy sali wielofunkcyjnej Samorządowego Ośrodka Kultury  
w Komprachcicach, a także w okresie gwarancji i rękojmi obejmującej zadanie 
Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Projektowo – Usługowo – Handlowym „PK” Patryk 
Kawa ul. Leśna 17 A, Lubieszów na kwotę 6.273 zł brutto; 
3) Zadanie o nazwie: wykonanie i montaż tablicy informacyjno-promocyjnej w ramach promocji 
projektu pn.: "Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku" 
Podpisano umowę z GABIDRUK – Bogdan Waśniewski, ul. Garlicka 100, Garlica Mała, na 
kwotę 861 zł brutto; 
4) Zadanie o nazwie: zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii 
rolniczych, siatki  i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach big – bag” z terenu 
Gminy Komprachcice 
Podpisano umowę z Remondis Opole Sp. z o.o. Al. Przyjaźni 9, Opole na kwotę 7.718,40 zł 
brutto; 
5) Zadanie o nazwie: Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest  
z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Komprachcice w roku 2020 – unieważnienie; 
6) Zadanie o nazwie: Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest  
z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Komprachcice w roku 2020 
Podpisano umowę z firmą Paź Bogusław AUTO – ZŁOM Usługi Pogrzebowe „EDEN”, Świniary 
Stare BN, 27 – 670 Łoniów; 
7) Zadanie o nazwie: Budowa wiaty rekreacyjnej  w ramach zadania pn.: „ Z kulturą w plenerze”  
unieważnienie (w postepowaniu wpłynęła tylko jedna oferta przewyższająca kwotę, którą 
zamawiający zamierzał przeznaczyć na zadanie); 
8) Zadanie o nazwie: Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania 
inwestycyjnego „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo – rowerowej  
ul. Bursztynowej w Komprachcicach”,  także w okresie gwarancji i rękojmi obejmującej zadanie. 
Podpisano umowę z Biurem Inżynieryjnym Tomasz Skrzypczyk, ul. Lipowa 63D, Opole na kwotę 
16.605 zł; 
9) Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 1.620.000,00 ZŁ 
Podpisano umowę z Bankiem Spółdzielczym w Łubianach ul. Osowska1 na kwotę 27.170,53 zł 
brutto (koszty obsługi kredytu); 
10) Zadanie o nazwie: Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania  
inwestycyjnego pn.: „Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie 
Komprachcice”, a także w okresie gwarancji i rękojmi obejmującej zadanie. 
Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „INWESDIM” sp. z o.o., ul. 
T. Kościuszki 31, Opole na kwotę 11.193 zł brutto. 
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W 2020 roku przeprowadzono łącznie 36 procedur zaproszenia do złożenia ofert w publicznym 
rozeznaniu cenowym (zapytania ofertowe rozsyłane do min. 3 potencjalnych oferentów). 
 
 

 Planowanie przestrzenne 
 
W 2020 r. realizowano procedurę zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Komprachcice, dla której Rada Gminy podjęła uchwałę nr XV.88.2019 
dnia 30 października 2019 r. 
Realizowane były procedury zmian punktowych w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego wsi :  
 
1) Wawelno - uchwała Rady Gminy Komprachcice nr XVII.96.2019 z dnia 28 listopada 2019 r.; 
2) Komprachcice - uchwała Rady Gminy Komprachcice nr XVII.94.2019 
 z dnia 28 listopada 2019 r.; 
3) Polska Nowa Wieś - uchwała Rady Gminy Komprachcice nr XVII.97.2019 z dnia 28 listopada 
2019 r.; 
3) Domecko - uchwała Rady Gminy Komprachcice nr XVII.95.2019 z dnia 28 listopada 2019 r. 
 
Procedowane były dwa wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy (decyzje 
zostaną wydane w roku 2021) 
Wydano 240 zaświadczeń, wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego. 
 

 Ochrona środowiska 
 
W 2020 roku odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie z terenu Gminy  
realizowany był przez firmę REMONDIS Opole Sp. z o.o. na podstawie 2-letniej umowy zawartej 
z Gminą Komprachcice. Miesięczny koszt odbioru i zagospodarowania odpadów z posesji 
zamieszkałych, w tym odpadów z PSZOK wynosi 155 969,28 zł brutto. 
W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami mieszkańcy mogą oddać nieodpłatnie do 
PSZOK-u określone grupy odpadów tj.  
1) Zbierane selektywnie: 
a) tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, 
b) papier i tektura, 
c) szkło bezbarwne i kolorowe, 
d) odpady ulegające biodegradacji, z wyjątkiem mieszkańców deklarujących kompostowanie 
w przydomowym kompostowniku; 
2) odpady problemowe: 

• niebezpieczne: 
a) baterie i akumulatory, 
b) przeterminowane leki, 
c) chemikalia tzn. farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe oraz opakowania po nich, zużyte filtry 
olejowe, oraz opakowania po nich,  
d) zużyte opony, 
e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym również sprzęt RTV, małogabarytowe 
urządzenie AGD oraz sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny; 

 wielkogabarytowe: 
a) stare meble, wózki dziecięce, materace, wykładziny, wielkogabarytowe urządzenie AGD 

 remontowe : 
a) gruz czysty (cegła, beton), 
b) odpady poremontowe. 
Przeprowadzono modernizację PSZOK –  zlokalizowanego na terenie Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej, przy ul. Rolniczej 6 w Komprachcicach.  
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W ramach modernizacji  PSZOK, został uruchomiony „Punkt wymiany rzeczy używanych”  do 
którego mieszkańcy mogą dostarczać rzeczy, które stanowią odpad i są nam nieprzydatne, ale 
dla kogoś innego mogą być wartościowym towarem. 
Obecnie w ramach projektu prowadzone są działania promocyjno – informacyjne o działalności 
PSZOK. 
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W ramach projektu przy Urzędzie Gminy zamontowano tzw. szafę na drobne elektroodpady. 
Celem jest wypracowanie wśród mieszkańców nawyków edukacyjnych, przydatnych do 
prawidłowego segregowania odpadów. 
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Z powodu epidemii COVID - 19 działania edukacyjne prowadzono w ograniczonym zakresie. 
W ramach działań edukacyjnych we wrześniu 2020 r. przeprowadzono akcję „Sprzątanie 
Świata”, w której uczestniczyły dzieci  z przedszkoli i szkół podstawowych Gminy.  Jak każdego 
roku worki, rękawice oraz słodycze do placówek oświatowych zakupione i dostarczone zostały 
przez Urząd Gminy. 
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Przy wsparciu Aglomeracji Opolskiej przeprowadzono akcję edukacyjną pn. „Zamień 
Elektroodpady na Kulturalne Wypady”. W ramach przedmiotowej akcji mieszkańcy za 
dostarczenie do PSZOK zużytych elektroodpadów otrzymywali wejściówki – bilety do kin, 
teatrów i muzeum.  
W odpowiedzi na ogłoszony w 2020 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 ww. konkursu. 
W ramach akcji usunięto 3,71 Mg azbestu na łączną kwotę 3635,80 zł, na którą przypada: 
1) dotacja z WFOŚiGW w Opolu tj. kwota: 2597,00 zł; 
2) inne źródła finansowania (właściciele nieruchomości) kwota: 1038,80 zł. 
Zadanie zrealizowano zgodnie z umową dotacji nr WF/OPOS-SMB-84-AZB-D20079/2020 z dn.  
06 sierpnia 2020 r.  
 

 
 

 
 
Uchwałą Nr XX.125.2020 Rada Gminy Komprachcice w dniu 24 marca 2020 r. przyjęła do 
realizacji Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy. Zaplanowano w budżecie Gminy środki finansowe, przeznaczone na 
realizację zadań wynikających z Programu. W realizacji Programu Gmina ponosiła koszty 
związane z:  
1) odławianiem bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt; 
2) sterylizacją i kastracją kotów wolno żyjących; 
3) sterylizacją i kastracją psów przekazanych do adopcji;  
4) zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  
z udziałem zwierząt; 
5) zbiórką, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zwierzęcych odebranych z terenu 
Gminy; 
6) opieką nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. 
Na powyższe działania wydatkowano kwotę: 26 813,54 zł. 
 
Rozpatrzono 93 sprawy związane z usunięciem drzew i krzewów. 
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Gmina Komprachcice jako jedna z pierwszych w województwie opolskim wychodząc naprzeciw 
potrzeb rolników przeprowadziła odbiór foli rolniczych oraz innych odpadów pochodzących 
z działalności rolniczej. Odpady odebrano od 18 rolników z terenu Gminy o łącznej ilości 4,16 
Mg. Odpady zostały odebrane przez firmę Remondis Opole Sp. z o. o., z którą Gmina podpisała 
umowę na wykonanie usługi. Odpady zostały poddane utylizacji w Zakładzie Produkcji Paliw 
Alternatywnych Górażdże, gdzie zostały przetworzone na paliwo alternatywne. 
Wartość zadania: 3234,80 zł, w tym kwota dotacji z NFOŚiGW – 2079,98 zł, inne źródła 
finansowania (środki rolników) – 1154,82 zł. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
W roku 2020 zlikwidowano 22 stare źródła ogrzewania z udziałem środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach projektu 
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„Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Komprachcice”.  W ramach 
projektu zostało złożonych 50 wniosków.  W roku 2020 wydatkowano: 
1) ze środków RPO 108 206,03 zł; 
2) z budżetu gminy 22 000 zł. 
Złożono kolejny wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014 – 2020  - II etap na likwidację i wymianę źródeł ogrzewania na 
ekologiczne. Przyjęto od mieszkańców 60 wniosków z realizacją na rok 2021-2023. 
 
W ramach dofinansowania rozbudowy sieci wodociągowo – kanalizacyjnej do posesji 
prywatnych wykonano: 0,51 km sieci wodociągowej  za kwotę dotacji wynoszącą 16 313,50 zł 
oraz 0,48 km sieci kanalizacyjnej za kwotę wynoszącą: 31 782,96 zł. 
 
W ramach projektu  „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022” 
zrealizowano zadanie pn. „Zagospodarowanie miejsc publicznych w sołectwie, istotnych z uwagi 
na dobro wspólne mieszkańców sołectwa” - zrealizowane w sołectwie Komprachcice. Wartość 
zadania wyniosła 6 000,00 zł. W ramach zadania zakupiono i zamontowano na nowo 
utwardzonym placu gminnym przy ul. Szerokiej w Komprachcicach elementy małej architektury: 
ławkę parkową o konstrukcji metalowo – drewnianej w kształcie koła, 2 ławki parkowe 
drewniane, 2 kosze na odpady komunalne oraz dokonano nasadzeń  90 szt. krzewów.  
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 Zadania z dofinansowaniem zewn ętrznym uko ńczone w 2020r. 
 

L.
p. Nazwa zadania Nazwa programu Koszt ogółem  Warto ść dotacji  Osi ągni ęte rezultaty 

1 

Budowa i przebudowa infrastruktury 
pieszo-rowerowej ul. Bursztynowej 
w Komprachcicach w ramach 
projektu pt. Czas na rower – 
Budowa ścieżek pieszo – 
rowerowych w Aglomeracji 
Opolskiej 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Opolskiego 2014-2020 

1 501 253,31 990 827,18 
ciąg pieszo-rowerowy  
o długości 453m 

2 

Budowa ciągu pieszo-rowerowego 
ul. Lipowa w Osinach w ramach 
projektu pt. Czas na rower – 
Budowa ścieżek pieszo – 
rowerowych w Aglomeracji 
Opolskiej 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Opolskiego 2014-2020 

1 345 420,70 843 295,66 ciąg pieszo-rowerowy  
o długości 426,74m.  
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3 
Termomodernizacja budynku 
Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Domecku 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Opolskiego 2014-2020 

1 509 399,93 936 721,77 

Liczba wybudowanych 
jednostek wytwarzania 
energii elektrycznej z 
OZE - 1 szt., Liczba 
zmodernizowanych 
energetycznie 
budynków - 1 szt., 
Liczba 
zmodernizowanych 
źródeł ciepła - 1szt., 
Powierzchnia użytkowa 
budynków poddanych 
termomodernizacji - 
1258,89m2 

4 

Usuwanie folii rolniczych i innych 
odpadów pochodzących z 
działalności rolniczej w Gminie 
Komprachcice 

Narodowy Fundusz Ochrony 
środowiska i Gospodarki 
Wodnej 

2 079,98 2 079,98 
zebrano 4,16MG 
odpadów o kodzie 02 
04 01. 

5 

Zdalna Szkoła – wsparcie 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w 
systemie kształcenia 
zdalnego 

Program Operacyjny Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020 59 999,94 59 999,94 zakupiono 21 laptopów 

6 
Zdalna Szkoła+ w ramach 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 

Program Operacyjny Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020 44 999,00 44 999,00 zakupiono 17 laptopów 

 

 Zadania z dofinansowaniem zewn ętrznym w trakcie realizacji   
 

L
p. Nazwa zadania Nazwa programu 

Wydatki 
zrealizowane 
w 2020r. 

Warto ść dotacji Osi ągni ęte rezultaty 

1 

Budowy ciągu pieszo-rowerowego w 
pasie dróg wojewódzkich nr 429 i 435 w 
ramach projektu pt. Czas na rower – 
Budowa ścieżek pieszo – rowerowych w 
Aglomeracji Opolskiej 

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Opolskiego 2014-2020 

912 660,00 579 085,47   

2 
Modernizacja punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych w gminie 
Komprachcice 

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Opolskiego 2014-2020 

462 480,00 393 554,00   

3 
Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania 
na 
ekologiczne w Gminie Komprachcice 

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Opolskiego 2014-2020 

387781,30 - w 
tym 22 000,00  
z budżetu 
gminy, reszta 
środki 
mieszkańców 

108 206,03 
22 szt. zlikwidowanych 
źródeł ciepła 

 

 Umowy na zadania z dofinansowaniem zewn ętrznym podpisane w 2020r. 
 

 
Lp.  Nazwa zadania Nazwa programu Warto ść 

projektu Warto ść dotacji 

1 
Termomodernizacja budynku Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Wawelnie 

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Opolskiego 2014-2020 

1 174 000,00 828 960,92 
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2 Budowa Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w Gminie Komprachcice 

Fundusz 
Przeciwdziałania 
COVID-19 dla 
jednostek samorządu 
terytorialnego  

1 500 000,00 1 500 000,00 

3 

Przystosowanie siedziby Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Wawelnie do 
realizacji zadań w sytuacjach 
kryzysowych 

Fundusz 
Przeciwdziałania 
COVID-19 dla 
jednostek samorządu 
terytorialnego 

550 000,00 550 000,00 

4 Udrożnienie systemu gospodarki 
melioracyjnej w Gminie Komprachcice 

Fundusz 
Przeciwdziałania 
COVID-19 dla 
jednostek samorządu 
terytorialnego 

450 000,00 450 000,00 

5 
Usuwanie folii rolniczych i innych 
odpadów pochodzących z działalności 
rolniczej w Gminie Komprachcice 

Narodowy Fundusz 
Ochrony środowiska i 
Gospodarki Wodnej 

2 079,98 2 079,98 

6 
Utworzenie publicznych punktów 
dostępu do Internetu w Gminie 
Komprachcice 

Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020 

64 368,00 64 368,00 

7 

Zdalna Szkoła – wsparcie 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w 
systemie kształcenia 
zdalnego 

Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020 

59 999,94 59 999,94 

8 Zdalna Szkoła+ w ramach 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 

Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020 

44 999,00 44 999,00 

 
 

Złożone w 2020 roku wnioski o dofinansowanie inwestycji  ze środków zewn ętrznych  

Lp. Nazwa zadania Nazwa programu Warto ść 
projektu Warto ść dotacji Decyzja dotycz ąca 

przyznania dotacji 

1 
Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania 
na ekologiczne w Gminie Komprachcice 
- etap II 

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Opolskiego 2014-2020 

1 071 685,00 364 372,90 wniosek w trakcie 
oceny 

2 Adaptacja budynku Urzędu Gminy 
Komprachcice na cele uslug socjalnych 

Fundusz 
Przeciwdziałania 
COVID-19 dla 
jednostek samorządu 
terytorialnego  

1 500 000,00 1 500 000,00 nie przyznano 
dofinansowania 

3 
Budowa Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w Gminie Komprachcice 

Fundusz 
Przeciwdziałania 
COVID-19 dla 
jednostek samorządu 
terytorialnego  

1 500 000,00 1 500 000,00 
przyznano 
dofinansowanie 

4 Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej 
w Polskiej Nowej Wsi 

Fundusz 
Przeciwdziałania 
COVID-19 dla 
jednostek samorządu 
terytorialnego 

3 500 000,00 3 500 000,00 nie przyznano 
dofinansowania 

5 
Kompleksowa rozbudowa oświetlenia 
ulicznego w Gminie Komprachcice 

Fundusz 
Przeciwdziałania 
COVID-19 dla 
jednostek samorządu 
terytorialnego 

700 000,00 700 000,00 
nie przyznano 
dofinansowania 

6 

Przystosowanie siedziby Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Wawelnie do 
realizacji zadań w sytuacjach 
kryzysowych 

Fundusz 
Przeciwdziałania 
COVID-19 dla 
jednostek samorządu 
terytorialnego 

550 000,00 550 000,00 przyznano 
dofinansowanie 

7 
Udrożnienie systemu gospodarki 
melioracyjnej w Gminie Komprachcice 

Fundusz 
Przeciwdziałania 
COVID-19 dla 
jednostek samorządu 
terytorialnego 

450 000,00 450 000,00 
przyznano 
dofinansowanie 
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8 
Docieplenie budynku siedziby 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Domecku wraz z wymianą źródła ciepła 

Funduszu 
Przeciwdziałania 
COVID-19 dla  gmin  
z przeznaczeniem na 
inwestycje realizowane 
w miejscowościach, w 
których funkcjonowały 
zlikwidowane 
państwowe 
przedsiębiorstwa 
gospodarki rolnej 

1 000 000,00 1 000 000,00 
nie przyznano 
dofinansowania 

9 Modernizacja terenów popegeerowskich 
w Domecku 

Funduszu 
Przeciwdziałania 
COVID-19 dla  gmin z 
przeznaczeniem na 
inwestycje realizowane 
w miejscowościach, w 
których funkcjonowały 
zlikwidowane 
państwowe 
przedsiębiorstwa 
gospodarki rolne 

1 500 000,00 1 500 000,00 nie przyznano 
dofinansowania 

10 Remont zabytkowego budynku - miejsca 
integracji społecznej w Domecku 

Funduszu 
Przeciwdziałania 
COVID-19 dla  gmin z 
przeznaczeniem na 
inwestycje realizowane 
w miejscowościach, w 
których funkcjonowały 
zlikwidowane 
państwowe 
przedsiębiorstwa 
gospodarki rolne 

700 000,00 700 000,00 nie przyznano dotacji 

11 
Utworzenie publicznych punktów 
dostępu do Internetu w Gminie 
Komprachcice 

Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020 

64 368,00 64 368,00 przyznano 
dofinansowanie 

12 

Zdalna Szkoła – wsparcie 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w 
systemie kształcenia 
zdalnego 

Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020 

59 999,94 59 999,94 przyznano 
dofinansowanie 

13 Zdalna Szkoła+ w ramach 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 

Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020 

44 999,00 44 999,00 przyznano 
dofinansowanie 

14 

Wdrożenie systemu zarządzania 
jakością powietrza w samorządach 
województwa opolskiego - projekt 
partnerski, Lider: Województwo 
Opolskie 

Program Unii 
Europejskiej LIFE i 
Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 

21 808,00 euro 18 808,00 euro 
przyznano 
dofinansowanie 

15 
Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka 
o obiegu zamkniętym - projekt 
partnerski, Lider: Miasto Opole 

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Opolskiego 2014-2020 

125 000,00 99 937,50 
przyznano 
dofinansowanie 

 

 
 Drogi i lampy solarne 

 
1) Remonty nawierzchni jezdni dróg gminnych na tere nie Gminy Komprachcice 

W 2020r. przeznaczono na remonty dróg gminnych wartość  42 1974,26 zł brutto. Za powyższą 
kwotę wyremontowano 4 drogi w pełnym zakresie oraz dokonano remontów cząstkowych na 
pozostałych drogach zarządzanych przez Wójta Gminy Komprachcice. Szczegółowy wykaz dróg 
oraz powierzchnie przedstawia w tabela poniżej: 
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Lp. Sołectwo Nazwa 
ulicy 

Długość  
 [m] 

Szerokość  
[m] 

Powierzchnia 
[m2 ] 

Nawierzchnia 

1 
Polska Nowa 
Wieś 

Szeroka 
(Boczna) 220 3 660 

Ażur  
2x krawężnik 

2 Ochodze Strażacka 180 3 540 
Nawierzchnia 
 bitumiczna 
 

3 Dziekaństwo Polna 145 3 435 
Nawierzchnia 
 bitumiczna 

4 Domecko Dworska 250 3 750 
Nawierzchnia 
 bitumiczna 
 

5 Remonty 
cząstkowe  

   600 Klejenie łat  
+ nakładka 

 
 
Przykładowa relacja fotograficzna z przeprowadzonej inwestycji: 
 
 

 
 
                                              a) ul. Strażacka w Ochodzach 
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                                             b) ul. Szeroka w m. Polska Nowa Wieś  

 

2) Wykonanie, dostawa i monta ż 14 lamp solarnych fotowoltaicznych na terenie Gmin y 
Zamówiono 14 lamp solarnych za kwotę:  64 400,00 zł brutto o następujących parametrach: 
a) wysokość słupa 6 m, 
b) źródło światła  Oprawa LED 30 W,  
c) strumień świetlny 4800 lm, 
d) rodzaj i moc panelu solarnego Polisilikon  min 21.6 W, 
e) typ akumulatora  Litowo – Jonowy, 
f) pojemność akumulatora 50Wh, 
g) czas autonomii min 4 noce,  
h) czujnik ruchu, 
i) czujnik zmierzchu,  
k) barwa światła < 6500K, 
l) materiał obudowy oprawy aluminium + szkło hartowane,  
ł) fundament kotwiący w zestawie. 
4)  2 sztuki w miejscowości Domecko dz. nr 1343 km 7. 

Przykładowa relacja fotograficzna z przeprowadzonej inwestycji: 
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                                             a) ul. Jesienna w m. Wawelno 

Lampy zainstalowano w następujących lokalizacjach:  
1) 5 sztuk w miejscowości Komprachcice dz. nr 293/2 km 3; 
2) 4 sztuki w miejscowości Osiny dz. nr 976/180 km 3, dz. nr 870/184 km 3; 
3) 3 sztuki w miejscowości Wawelno  dz. nr 709/241 km 3; 
 

   

 

                                             b) ul. Lipowa w m. Komprachcice  
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c) ul. Bursztynowa w m. Komprachcice 

 

                                           d) ul. Bursztynowa w m. Komprachcice 

 

Ponadto wykonano: 
1) Ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Lipowej w Osinach;  
2) Ciąg pieszo-rowerowy wraz z przebudową ul. Bursztynowej w m. Komprachcice; 
3) Rozpoczęto budowę ciągu pieszo-rowerowego Polska Nowa Wieś – Wawelno. 
Szczegółowe dane na temat tych inwestycji zostaną przedstawione w raporcie z realizacji 
projektów z dofinansowaniem zewnętrznym. 
 

 Gospodarka nieruchomo ściami 

W 2020 roku wykonano prace  na ogólną kwotę 14 515,20 zł polegające na: 
wykonaniu konserwacji rowów:  
a)  działki nr 273/2 i 272 km 1 w Wawelnie o długości 388 m, polegającej na mechanicznym 
wykoszeniu skarp rowu, wycinka  zakrzewiem, udrożnienie 2 przepustów, odmulaniu dna rowu 
oraz wywozie urobku. 
b)  działki nr 435 i 436 km 3 w Wawelnie o długości 980 m polegającej na mechanicznym 
wykoszeniu skarp rowu, wycinka zakrzaczeń, odmulanie dna rowu. 
Z bieżącej dotacji przeznaczonej dla ZGKiM w Komprachcicach dostarczono oraz zamontowano 
studnię rewizyjną, naprawiono przepust oraz murek oporowy w miejscowości Polska Nowa Wieś  
w kwocie 16615,58 zł. 



Raport o stanie gminy Komprachcice – za 2020 r. 
 
 

 

51

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Wójt Gminy Komprachcice przeznaczył do sprzedaży działkę nr 1873 w miejscowości 
Komprachcice  w formie przetargu ustnego nieograniczonego  gdzie uzyskano kwotę po 
przetargu 126 250,00 zł netto. 
 
Wydano 63 decyzje zatwierdzające podziały działek na terenie gminy Komprachcice. 
Nadano 45 numerów porządkowych na nowo powstałych budynkach w gminie Komprachcice  
Nadano nowej ulicy nazwę w miejscowości Wawelno  - ,,ulica Cicha” 
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 Inwestycje budowlane realizowane w 2020 roku 

   
   
   
Nazwa zadania  Realizacja  Dofinansowanie  

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. 
Bursztynowej w Komprachcicach  

Inwestycja zrealizowana i 
zakończona w 2020 roku 

Inwestycja 
dofinansowana ze 

środków 
zewnętrznych 

Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Lipowa w 
Osinach  

Inwestycja zrealizowana i 
zakończona w 2020 roku 

Inwestycja 
dofinansowana ze 

środków 
zewnętrznych 

Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Domecku 

Inwestycja zrealizowana i 
zakończona w 2020 roku 

Inwestycja 
dofinansowana ze 

środków 
zewnętrznych 

Budowy ciągu pieszo-rowerowego w Wawelnie na 
odcinku drogi od strony miejscowości Prądy - 
Polska Nowa Wieś 

Inwestycja rozpoczęta w 
2020 roku i 

niezakończona w 2020 
roku 

Inwestycja 
dofinansowana ze 

środków 
zewnętrznych 

Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych w gminie Komprachcice 

Inwestycja rozpoczęta w 
2020 roku i 

niezakończona w 2020 
roku 

Inwestycja 
dofinansowana ze 

środków 
zewnętrznych 

Przebudowa Sali wielofunkcyjnej Samorządowego 
Ośrodka Kultury w Komprachcicach 

Inwestycja zrealizowana i 
zakończona w 2020 roku 

Inwestycja ze 
środków własnych 

   

 

 Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa realizowana prz ez ZGKiM 

  
 Zadania statutowe Gminy realizowane przez ZGKiM 

 
1)  Zbiorowe zaopatrzenie w wodę; 
2)  Zbiorowe odprowadzanie ścieków; 
3)  Realizacja usług komunalnych w zakresie wywozu nieczystości płynnych; 
4)  Administrowanie i remontowanie zasobów mieszkaniowych;  
5)  Zimowe utrzymanie dróg, remonty cząstkowe dróg, koszenie poboczy; 
6)  Usługi remontowo - budowlane oraz sprzętowo - transportowe;  
7)  Administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego w Dziekaństwie. 
  
Na realizację zadań statutowych w 2020r Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
uzyskał dotację przedmiotową z budżetu gminy z wysokości 255 000,00 zł. Dotacja została 
wykorzystana w całości i nieznacznie przekroczona o 2 874,24 zł, co stanowi koszty zakładu do 
rozliczenia w roku bieżącym.  
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Rozliczenie dotacji przedmiotowej za 2020 rok 
 
Lp.  Warto ść robót                   Kwota zł 
1. Zaplanowanych 255 000,00  
2. Wykonanych  257 000,00 
3. Zapłaconych zaliczkowo  101 500,00 
4. Pozostało do zapłaty 153 500,00 
 
 
 
Lp.  

 
Przeznaczenie dotacji 

 
Planowana  
warto ść dotacji 
zł 

 
 
Wykonanie 
zł 

 
Zapłacono 
Zaliczkowo 
zł 

 
Do zapłaty  
zł 

 
1. 

 
Utrzymanie lokali komunalnych 

 
18 000,00 

 
18 611,69 

 
7 200,00 

 
10 800,00 

 
2. 

 
Koszenie terenów zielonych 
 i poboczy 

 
 5 000,00 

 
5 000,00 

 
2 000,00 

 
3 000,00 

 
3. 

 
Bieżące utrzymanie 
 i naprawa dróg gminnych, 
akcja zima 

 
229 000,00 

 
231 218,96 

 
91 600,00 

 
137 400,00 

 
4. 

 
Koszty utrzymania cmentarza 
komunalnego 
 

 
3 000,00 

 
3 043,56 

 
700,00 

 
2 300,00 

 
x 

 
Razem: 
 

 
255 000,00 

 
257 874,21 

 
101 500,00 

 
153 500,00 

 
 

 Gospodarka mieszkaniowa 
 
Zakład posiada w administracji 3 budynki mieszkalne: 
1) Komprachcice ul. Kolejowa 1  (3 lokale socjalne, 2 komunalne) 
2) Komprachcice ul. Wojskowa 15 (5 komunalne, 3 prywatne) 
3) Polska Nowa Wieś ul. Nowa 5  (4 lokale socjalne, 7 komunalne) 
4) Polska Nowa Wieś ul. Lipowa 56 (lokal komunalny – nauczyciel) 
5) Komprachcice ul. ks. Bilińskiego 2 (Podmioty medyczne, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej,  Gabinet Rehabilitacyjny Caritas Diecezji Opolskiej, Gminne Stowarzyszenie 
Partnerskie „PARTNER”, Koło Wędkarskie). 
 

 Eksploatacja wodoci ągu 
 
Zakład prowadzi eksploatację sieci wodociągowej o czynnej długości 183 km na terenie Gminy 
Komprachcice, Gminy Dąbrowa oraz Miasta Opole.  
Dostarcza wodę odbiorcom indywidualnym oraz podmiotom gospodarczym poprzez 6061 
przyłączy wodociągowych. 
 

 Eksploatacja kanalizacji 
 
Zakład prowadzi eksploatację systemu kanalizacji sanitarnej we wszystkich sołectwach Gminy 
Komprachcice. Monitoruje i prowadzi konserwację 36 przepompowni sieciowych zapewniając 
ciągłość pracy i odbioru ścieków komunalnych. 
Wykonuje usługę wywozu nieczystości płynnych z przydomowych zbiorników samochodem 
asenizacyjnym. 
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Na terenie bazy ZGKIM Komprachcice ul. Rolnicza 6 znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy czynny zgodnie z Regulaminem 
zatwierdzonym przez Radę Gminy Komprachcice.  
 

 Oświata 2020  
 

 Zespół Obsługi Placówek O światowych w Komprachcicach 
 
Zgodnie z uchwałą nr XIX.120.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 7 listopada 2016 r.  
w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek 
organizacyjnych Gminy Komprachcice Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Komprachcicach w ramach wspólnej obsługi wspomaga: 
1) Publiczną Szkołę Podstawową w Domecku; 
2) Publiczną Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach; 
3) Publiczną Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi; 
4) Publiczną Szkołę Podstawową w Wawelnie; 
5) Przedszkole Publiczne w Komprachcicach; 
6) Przedszkole Publiczne w Ochodzach; 
7) Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi; 

Ponadto na terenie Gminy Komprachcice prowadzona jest przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Wsi Ochodze Publiczna Stowarzyszeniowa Szkoła Podstawowa w Ochodzach. 
Jednym z zadań organu prowadzącego jest zapewnienie warunków umożliwiających specjalną 
organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym, 
nauczaniem indywidualnym oraz zindywidualizowaną ścieżką kształcenia. Opieka nad uczniami 
niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, 
form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych stanowi jeden z celów oświaty. 
 

 Szkoły   
 

Liczbę uczniów korzystających z nauczania indywidualnego, zidywidualizowanej ścieżki 
kształcenia oraz kształcenia specjalnego i w 2020, przyznawanych uczniom przez dyrektorów na 
podstawie  opinii i orzeczeń poradni psychologiczno- pedagogicznych obrazuje tabela poniżej: 
 
 
 
Szkoła/przedszkole 

nauczanie 
indywidualne- 
liczba uczniów 

Kształcenie specjalne-                      
liczba uczniów 

Zindywidualizowana 
ścieżka kształcenia- liczba 
uczniów 

I-VIII 
2020 

IX-XII 
2020 

I-VIII 
2020 

IX-XII 
2020 

I-VIII 2020 IX-XII 2020 

PSP Domecko 1 0 3 2 0 0 
PSP Komprachcice 1 2 7 8 3 2 
PSP PNW 0 0 0 0 0 0 
PSP Wawelno 0 0 1 1 2 1 
PP w Komprachcicach 0 0 1 2 0 0 
PP w Ochodzach 0 0 0 0 0 0 
PP w PNW 0 0 0 0 0 0 

Razem 2 2 12 13 5 3 
 
Wydatki na poszczególne szkoły z budżetu Gminy kształtowały się następująco: 
1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku: 
a) oddział przedszkolny –  319 959,93 zł 
b) klasy I-VIII – 1 601 946,67 zł; 
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2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach – 3 463 
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. 
Część oświatowa rocznej kwoty subwencji ogólnej dla Gminy Komprachcice na rok 2020 
wyniosła  7 819 129,00 zł (w tym kwota 48 500,00 zł- rządowe wsparcie dla nauczycieli ‘500 +’ 
na naukę zdalną).  
We wrześniu 2020 r. naukę w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę rozpoczęło 
455 uczniów w 36 oddziałach: 
 
Szkoły podstawowe Liczba uczniów/ liczba oddziałów 
1. PSP Domecko 61/8 
2. PSP Komprachcice 244/14 
3. PSP Polska Nowa Wieś 82/7 
4. PSP Wawelno 68/7 

Razem  455/36 
 
W czerwcu 2020 r. szkoły ukończyło: 
1)    Publiczną Szkołę Podstawową w Domecku - 9 uczniów; 
2)  Publiczną Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach - 25 uczniów; 
3)  Publiczną Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi - 0 uczniów (brak 
oddziału); 
4)   Publiczną Szkołę Podstawową w Wawelnie - 8 uczniów. 
W dniach 16 - 18 czerwca 2020 r. przeprowadzono 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 2020: 
 

szkoła język polski-              
w % 

matematyka- w 
% 

język nowożytny – w % 
język angielski język niemiecki 

PSP Domecko 66,9 67,6 86,5 42,7 
PSP Komprachcice 59,3 33,3 50,8 31,0 
PSP PNW brak oddziału 
PSP Wawelno 67,0 56,0 50,9 73,0 
Gmina Komprachcice 61,1 44,0 57,1 41,3 
powiat opolski 61,1 47,0 56,8 63,0 
województwo opolskie 60,0 44,7 54,0 56,1 
kraj 59,0 46,0 54,0 45,1 
 

 Przedszkola 
 
W 2020 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.  
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Do 12 oddziałów w gminnych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych uczęszczało 261 
dzieci, w tym w wieku 3-5 lat – 181 dzieci oraz w wieku 6 lat- 80 dzieci. 
Do poszczególnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
uczęszczało (stan na 30.09.2020 r.): 
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)  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. „dotację przedszkolną”  na dzieci w wieku 3 - 5 lat w wysokości 
263 963,00 zł oraz w kwocie ogólnej subwencji oświatowej na 2020 r. na zadania pozaszkolne, 
tj. dzieci 6-letnie w przedszkolach 240 599,54 zł, dzieci sześcioletnie w oddziałach 
przedszkolnych – 62 272,82 zł oraz dzieci 6 - letnie wieś/miasto do 5 tys. mieszkańców – 
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. 
 

 Żłobek 
 

Gmina prowadzi czterooddziałowy Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi, do którego 
uczęszczało 32 dzieci.  
W 2020 r. na prowadzenie żłobka Gmina przeznaczyła kwotę 643 196,97 zł. Z programu 
„Maluch+” uzyskano wsparcie w wysokości 51 840,00 zł. 
 

 Konkursy przedmiotowe 
 
Zgodnie z Zarządzenie Nr 110.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 2 stycznia 2020 r.  
w sprawie  przeprowadzenia II etapu konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół 
podstawowych w Gminie Komprachcice organizacją etapu gminnego konkursów powierzono 
Zespołowi Obsługi Palcówek Oświatowych w Komprachcicach.  Przygotowano 
i przeprowadzono: 
 
Lp. Nazwa konkursu Liczba uczestników 

eliminacji gminnych 
Liczba uczniów 
zakwalifikowanych do 
etapu wojewódzkiego 

1. Konkurs Polonistyczny 5 1 
2. Konkurs Języka Angielskiego 6 1 
3. Konkurs Języka Niemieckiego 5 0 
4. Konkurs Matematyczny 4 1 
5. Konkurs Historyczny 7 0 
6 Konkurs Fizyczny 1 1 
 
 

 Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół- zbiorowy i indywidualny 
 
Na podstawie art. 39 ust. 4  ustawy z dnia 14 grudnia 2026 Prawo oświatowe obowiązkiem 
gminy jest: 
1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na 
podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły 
podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,  
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do 
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najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,  
w którym uczeń kończy 21. rok życia; 
2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom  
i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka 
rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 
kończą: 
a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną  
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, 
b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 
  
Gmina Komprachcice ww. zadanie realizuje poprzez: 
 
1. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z zapewnieniem opieki w roku 2020 do: 
a) Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu - szkoła bezobwodowa realizująca zajęcia 
w dwóch obiektach przy ul. Książąt Opolskich 21 oraz ul. J. Bytnara „Rudego" 7: 
 
 

Nazwa miejscowości Liczba uczniów 
Miejsce docelowe: Opole 

ul. Książąt Opolskich 
21 

ul. Bytnara „Rudego” 
7 

1 Polska Nowa Wieś 2 1 1 
2 Ochodze 3 1 2 
3 Osiny 1 0 1 
4 Domecko 1 1 0 

 Razem 7 3 4 
 
Koszt realizacji zadania: od stycznia do czerwca (6 miesięcy) - 20 192,40 zł, od września do 
grudnia (4 miesiące) – 34 128,00 zł. Usługi w zakresie przewozu i opieki w czasie przewozu 
uczniów niepełnosprawnych z miejsc zamieszkania do szkoły świadczyła firma NAVA- TRANS 
TRANSPORT OSOBOWY Paweł Piekarski, 49-300 Brzeg, ul. A. Krajowej 16/10, 
 
b) Zespołu Niepublicznych Szkół dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, 
autyzmem w Kup: 
  

Nazwa miejscowości Liczba uczniów 

1 Polska Nowa Wieś 1 
2 Ochodze 1 

Razem 2 
 
Koszt realizacji zadania: od stycznia do czerwca (6 miesięcy)- 3 167,28 zł, od września do 
grudnia (4 miesiące) - 4 856,04 zł. Usługi w zakresie przewozu uczniów do Kup w okresie 
styczeń- czerwiec realizowała firma Gworek Marek Usługi Transportowe, 48-200 Prudnik, ul. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11/1, a w okresie wrzesień- grudzień Usługi Transportowe 
Irena Lewandowska Biuro Turystyczna Lew- Trans, 48-200 Prudnik, ul. Dwernickiego 17. 
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2. Transport indywidualny 
Koszty zwrotu przejazdu uczniów do szkół w roku 2020 wyniósł 4 30,51 zł 
 

Nazwa miejscowości 
Liczba 

uczniów 

Miejsce docelowe: 

Zespół Szkół 
Specjalnych 

Opole 

Zespół 
Niepublicznych 

Szkół w 
Kędzierzynie- 

Koźlu 

Publiczna szkoła 
Podstawowa im. ks. 

Jana 
Twardowskiego w 
Komprachcicach 

1 Polska Nowa Wieś 1 1 0 0 
2 Wawelno 1 0 1 0 
3 Komprachcice 1 1 0 0 
4 Ochodze 1 0 0 1 

Razem 4 2 1 1 
 

 Doskonalenie i doradztwo zawodowe 
 
Zgodnie z art.70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela w budżetach organów 
prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na 
wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W 2020 r. w budżecie przeznaczono na ww. cel 40 474,92 
zł, a poniesiono wydatki w wysokości 26 278,50 zł z przeznaczeniem na:  

 organizację doskonalenia  zawodowego nauczycieli tj. kursy doskonalące, szkolenia, 
konferencje szkoleniowe dla nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych– na kwotę    
20 718,50 zł, 

 dopłaty do czesnego dla nauczycieli za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe  
i placówki doskonalenia nauczycieli – na kwotę 5 560,00 zł. 

 
 Stypendia za wyniki w nauce i osi ągni ęcia sportowe 

 
W 2020 r. wypłacono 72 uczniom stypendia motywacyjne za wyniki w nauce lub za osiągnięcia 
sportowe  na kwotę  8 640,00 zł  w tym: 

 18 uczniom - za I semestr  roku szkolnego 2019/2020, 
 54 uczniom- za II semestr roku szkolnego 2019/2020  

 

Wyszczególnienie 
Liczba uczniów, którzy otrzymali stypendia za wyniki w nauce  

lub za osiągnięcia sportowe 

Szkoła 

I semestr II semestr 

Za wyniki w 
nauce 

Za 
osiągnięcia 
sportowe 

Za wyniki w nauce 
Za osiągnięcia 

sportowe 

1 PSP Domecko 0 0 10 0 

2 PSP Komprachcice 11 0 28 0 

3 
PSP Polska Nowa 
Wieś 

1 0 11 0 

4 PSP Wawelno 6 0 5 0 

Razem uczniów 18 0 54 0 

Nakłady (w zł) 2 160,00 0,00 6 480,00 0,00 
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 Organizacja pracy  żłobka, przedszkoli i  szkół w okresie  epidemii kor onawirusa 

 
Od 12 marca 2020 r na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 
2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 
410) praca  żłobka i placówek oświatowych  w trybie stacjonarnym została zawieszona,  z tym 
że w dniach 12 marca (czwartek)  i 13 marca (piątek) żłobek, przedszkola, inne formy 
wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe były obowiązane prowadzić działalność 
opiekuńczą.           
Od 16 marca 2020r. działalność żłobka została zawieszona, a jednostki oświatowe 
przygotowywały się do działania w trybie pracy zdalnej. 
 Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty polegało na zawieszeniu 
prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.  
       Od 25 marca 2020r. jednostki systemu oświaty realizowały zadania  z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość ( lub w inny sposób),  a od  6 maja żłobek i przedszkola 
mogły zdecydować o kontynuacji działalności.  
Zarządzeniem nr 130.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania Publicznego Żłobka w Polskiej Nowej Wsi  w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 czasowo ograniczono 
funkcjonowanie Publicznego Żłobka w Polskiej Nowej Wsi w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do 
dnia 15 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 
Ograniczenie funkcjonowania Publicznego Żłobka  w Polskiej Nowej Wsi spowodowane było 
brakiem możliwości dostosowania funkcjonowania ww. placówki do wytycznych 
przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego  oraz ministra właściwego do spraw 
rodziny. 
Zarządzeniem nr 129.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie 
czasowego zawieszenia zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice, 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nastąpiło czasowe 
ograniczenie funkcjonowania: 

1) Przedszkola Publicznego w Komprachcicach w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia  
15 maja 2020 r.; 

2) Przedszkola Publicznego w Polskiej Nowej Wsi w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 
15 maja 2020 r.; 

3) Przedszkola Publicznego w Ochodzach w okresie od 6 maja 2020 r. do dnia 22 maja 
2020 r.; 

4) oddziału przedszkolnego w Publicznej szkole Podstawowej w Domecku w okresie od 
dnia 6 maja 2020 r. do dnia 22 maja 2020 r; 

5) oddziału przedszkolnego w Publicznej szkole Podstawowej w Wawelnie w okresie od 
 6 maja 2020 r. do dnia 15 maja 2020 r. 

- w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 
Ograniczenie funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
spowodowane było z brakiem możliwości dostosowania funkcjonowania ww. palcówek do 
wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego. 
Zamknięcie placówek oświatowych wymusiło w krótkim czasie konieczność prowadzenia przez 
nauczycieli zajęć edukacyjnych w trybie zdalnym. Nie wszyscy uczniowie dysponowali 
odpowiednim sprzętem, który na to pozwala. Dyrektorzy placówek organizując proces zdalnego 
nauczania  w pierwszej kolejności dokonali rozpoznania wyposażenia uczniów w urządzenia 
umożliwiające udział w edukacji zdalnej i w miarę możliwości udostępniali uczniom sprzęt 
będący w posiadaniu placówki (głównie laptopy). Niestety nie udawało się zapewnić wszystkim 
potrzebującym odpowiednich urządzeń.  
Chęć zabezpieczenia uczniów potrzebujących w odpowiedni sprzęt spowodowała, że Gmina  
przystąpiła do Programu „ZDALNA SZKOŁA” i „ZDALNA SZKOŁA+” realizowanego ze środków 
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Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020. W ramach  programu zakupionych zostało 38 zestawów: laptopy wraz z myszkami, 
które przekazano do szkół zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez dyrektorów szkół.  
Wartość otrzymanego wsparcia wyniosła 104 998,94 zł. Zakupione tablety zostały wypożyczone 
uczniom, którzy nie dysponowali dobrej jakości sprzętem umożliwiającym kontynuowanie 
realizacji podstawy programowej w warunkach domowych. 

Od 25 maja 2020r. realizowana była  w ograniczonym zakresie opieka żłobkowa (zgodnie  
z wydawanymi przez Głównego Inspektora sanitarnego zaleceniami).   

Organizowane mogły być zajęcia  opiekuńczo-wychowawcze z możliwością  prowadzenia zajęć 
dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Ostateczna decyzja w tej sprawie 
należała do rodziców. Jeżeli rodzice zdecydowali się na pozostawienia dziecka  nadal w domu – 
dyrektor danej szkoły musiał zadbać o realizację zajęć zdalnie, na odległość.                  
 Na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze połączone z elementami zajęć dydaktycznych przysyłane 
były dzieci przedszkolne oraz uczniowie  klasach I-III. Minister Edukacji Narodowej i Główny 
Inspektor Sanitarny publikowali na swoich stronach internetowych zalecenia w zakresie 
organizowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. 

Od 1 czerwca szkoły zaczęły organizować konsultacje prowadzone przez nauczycieli dla 
uczniów klas IV-VIII. Dyrektorzy szkół podstawowych zostali zobowiązani do zorganizowania 
konsultacji zarówno w trybie indywidualnym, jak  i zbiorowym. 
26 czerwca 2020 r. w reżimie sanitarnym odbyły się uroczystości zakończenia roku szkolnego 
2019/2020. 
1 września 2020 r. rozpoczął się rok szkolny 2020/2021. Zajęcia w przedszkolach i szkołach 
organizowane były z zachowaniem reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi Głównego 
Inspektora sanitarnego. Do dnia 24 października 2020r. wszystkie procesy w szkole przebiegały 
zgodnie z planami pracy. 
Na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZ. 
U. poz.1870)  od 24 października 2020r. uczniowie klas IV-VIII rozpoczęli naukę w trybie 
zdalnym, a uczniowie klas I- III (nauczanie wczesnoszkolne) odbywali naukę w formie 
stacjonarnej, z zachowaniem reżimu sanitarnego. 
Od dnia 9 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zawieszone były także  zajęcia stacjonarne dla 
uczniów klas I-III, natomiast możliwa była organizacja konsultacji dla uczniów klas ósmych. 
Żłobek, przedszkola i szkoły na bieżąco zaopatrywały się w maseczki, płyny dezynfekcyjne oraz 
pozostałe środki ochrony indywidualnej.  

 
 PLACÓWKI OŚWIATOWE – Informacje przygotowane przez Dyrektorów 

 
 (Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie; Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza 

Korczaka w Polskiej Nowej Wsi; Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku; Publiczna 
Szkoła Podstawowa im ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach; 

 
 
 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie: 
 
I. Organizacja placówki  
1) W placówce funkcjonują 2 oddziały przedszkolne i 7 szkolnych .  

 Nazwa oddziału  Liczba wychowanków /uczniów  
1. Oddział przedszkolny 3-4 latki  21 
2. Oddział przedszkolny 5-6 latki  18 
3. Klasa I 11 
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4. Klasa II  6 
5. Klasa III  8 
6. Klasa IV 11 
7. Klasa VI 17 
8. Klasa VII 11 
9. Klasa VIII  4 
 Razem :                                                                                        107 
 
2) Zatrudnionych jest 26 nauczycieli, 1 pracownik administracji, 5 pracowników obsługi                           
( sezonowo 6).             
Nauczyciele dyplomowani – 13 
Nauczyciele mianowani - 2 
Nauczyciele kontraktowi – 10 
Nauczyciel stażysta – 1 
 
II. Działalność dydaktyczno- wychowawcza  
 
1)  Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020  

 

Szkoła język polski matematyka 
język obcy nowożytny 

język angielski język niemiecki 

Publiczna Szkoła Podstawowa                  
w Wawelnie 

67,0 56,0 50,9 73,0 

Gmina  61,1 44,0 57,1 41,3 
Województwo opolskie 60,0 44,7 54,0 56,1 

 
2) Stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe  
a) I semestr – 6 uczniów  
b) II semestr – 5 uczniów  
Łącznie w roku 2020 na stypendia przeznaczono 1320 zł  
3) Nauczanie języka mniejszości narodowej niemieckiej  
 
Klasa  Liczba uczniów objętych nauką  
Oddział przedszkolny ( 5-6 latki)  17 
I 11 
II   6 
III   8 
IV 11 
VI 16 
VII 11 
VIII    4 
Razem :                                                                                                     84 

 
 
4) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  
a) Oddział przedszkolny: 
Pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie terapii logopedycznej objętych jest                               
w oddziale przedszkolnym 21 wychowanków,  z tej liczby dwoje korzysta dodatkowo z pomocy  
w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz w razie potrzeby z konsultacji                        
z psychologiem, 
b) Szkoła:  
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Rodzaj zajęć  Liczba uczniów objętych pomocą  
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  14 
Zajęcia logopedyczne  10 
Zajęcia z psychologiem (rozwijające kompetencje 
społeczno-emocjonalne)  

14 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – j. polski 
 kl. IV-VIII 

13 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – matematyka           kl. 
IV-VIII 

0 

Zajęcia rewalidacyjne  1 
Zindywidualizowana ścieżka kształcenia  2 

 
5) Zajęcia rozwijające zainteresowania  

 
Rodzaj zajęć  Klasa  Liczba uczestników  
Koło j. angielskiego  VIII 4 
Koło j. angielskiego  I 11 
Koło j. polskiego  VIII 4 
Koło matematyczne  VIII 4 
Robotyka  IV-VIII 12 
Programowanie III 8 
Programowanie  II 6 

 
6) Udział w projektach edukacyjnych   

Lp. Nazwa projektu Wnioskodawca Efekty  
1. Zdalna szkoła  MEN Szkoła otrzymała 7 laptopów dla 

uczniów    
i nauczycieli  

2. Zdalna szkoła + MEN Szkoła otrzymała 3 laptopy dla 
uczniów i nauczycieli  

3. Kreatywna Opolszczyzna  Stowarzyszenie 
Aglomeracja Opolska  

Szkoła otrzymała 7 laptopów dla 
nauczycieli  

4. Lekcje Enter  MEN Przeszkolenie 12 nauczycieli  
w zakresie wykorzystania TIK  
w edukacji  

5. „DEUTSCH AG”  Związku Niemieckich 
Stowarzyszeń Społeczno-
Kulturalnych w Polsce. 

Dodatkowe zajęcia z j.m. 
niemieckiego w kl. VII 

6. „BILINGUA” – łatwiej z 
niemieckim!” 

Dom Współpracy Polsko-
Niemieckiej  
 

Dodatkowe zajęcia              
z j.m. niemieckiego               
w oddziale przedszkolnym-           
dzieci 5-6 letnie.  

7. Mały Opolanin  
Młodzieżowy Dom Kultury 
w Opolu 

Udział uczniów         
w edukacji regionalnej  

 
7) Doskonalenie zawodowe nauczycieli  

W związku z przejściem w marcu  oraz ponownie w październiku 2020 r. na edukację zdalną 
Szkoła pozyskała bezpłatną licencję na korzystanie z aplikacji Office 365 firmy Microsoft. Zajęcia 
zdalne we  wszystkich klasach odbywają się z wykorzystaniem aplikacji MS Teams. W związku  
z tym doskonalenie zawodowe nauczycieli dotyczyło między innymi: 

 Wykorzystanie TIK w edukacji: 

a) administracja usługą Office 365 w szkole, 
b) wprowadzenie do Office 365,  
c) notes zajęć w Microsoft Teams, 



Raport o stanie gminy Komprachcice – za 2020 r. 
 
 

 

63

d) zadania, testy i ankiety w Microsoft Teams. 
 

 Podnoszenie wiedzy i kompetencji dyrektora  
 

a) sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2019/2020, 
b) narzędzia dyrektora w dobie COVID-19, 
c) jak rozpocząć rok szkolny 2020/2021. Procedury i przepisy, 
d) nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły w roku szkolnym 2020/2021.  
 

 Rozwijanie kompetencji i wiedzy nauczycieli 
 

a) szkolenia dotyczące terapii logopedycznej, 
b) wsparcie psychologiczne uczniów w czasie edukacji zdalnej, 
c) wykorzystanie muzyki i piosenki w edukacji przedszkolne. 
 

W roku 2020 na doskonalenie zawodowe nauczycieli  wykorzystano 6 229,00 zł  

 Osiągnięcia w konkursach  
 

Nazwa konkursu  Zasięg  Efekt  
 
Wojewódzki Konkurs Recytatorski w języku  niemieckim 
„Młodzież recytuje poezję”    
 (kategoria kl. I-III) 

wojewódzki II miejsce 

 
Konkurs plastyczny „Drugie życie odpadów” 
 

Aglomeracja 
Opolska 

III miejsce 

 
Festiwal Piosenki Obcojęzycznej „Śpiewajmy razem” 
 

wojewódzki I miejsce 

 
Mistrzostwa Województwa Opolskiego szkół 
podstawowych w badmintonie 
 

wojewódzki V miejsce 

III edycja konkursu „Drużyna Energii” 
 

ogólnopolski awans do 3 etapu 

 
 Działania profilaktyczno-wychowawcze, współpraca z instytucjami i środowiskiem. 
  

 Z uwagi na panującą epidemię i  przejście w okresie marzec - czerwiec 2020 r. oraz w okresie 
październik – grudzień 2020 r. na kształcenie metodami kształcenia na odległość  działania  
wychowawcze oraz profilaktyczne miały ograniczony charakter i skupiały się przede wszystkim 
na tematyce bezpiecznego korzystania z sieci, edukacji zdrowotnej, wsparcia uczniów  
w edukacji zdalnej.  

W roku 2020 uczniowie brali udział w następujących działaniach ( stacjonarnie lub zdalnie) 
 
Nazwa projektu, działania  Rodzaj działania  Termin  Uwagi  
Dzień Babci i Dziadka  Impreza 

środowiskowa  
z udziałem babci  
i dziadków.  

Styczeń 2020  Spotkanie 
przedszkolaków  
z babciami  
i dziadkami. Impreza 
zorganizowana przy 
wsparciu restauracji 
„Złoty Róg”  

Warsztaty edukacyjne Cykl zajęć kwiecień – czerwiec Zajęcia prowadzone 
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„Organizacja czasu          
i przestrzeni w nauczaniu 
zdalnym”  
 

wychowawczych 2020 
październik- 
grudzień 2020  

przez pedagoga  
i psychologa szkolnego  

MOTYWACJA, mam siłę do 
działania-  wiem jak się uczyć”. 
Warsztaty                              w  
powiązaniu z technikami 
aktywnej nauki.  
 

Warsztaty 
profilaktyczne   

grudzień 2020  Warsztaty prowadzone 
przez Polskie Centrum 
Profilaktyki          
  w Krakowie – 
finansowane przez 
GOPS w 
Komprachcicach 

„Bezpieczne  i          
odpowiedzialne korzystanie              
z zasobów dostępnych w sieci. 
Profilaktyka uzależnień od , 
Internetu, portali 
społecznościowych 
 

Warsztaty 
profilaktyczne 

grudzień 2020  Warsztaty prowadzone 
przez Polskie Centrum 
Profilaktyki          
  w Krakowie – 
finansowane przez 
GOPS   w 
Komprachcicach  

Warsztaty profilaktyczne 
"Bezpieczna szkoła" 
 

Spotkania, 
prelekcje  

wrzesień – 
październik 2020  

Spotkania prowadzone 
przez funkcjonariuszy  
policji z KMP oraz Straży 
Miejskiej 

"Bieg po zdrowie" (program 
antynikotynowej edukacji 
zdrowotnej)  

Cykl warsztatów 
profilaktycznych  

kwiecień – maj 2020 
 

Program  opracowany w 
GIS  pod patronatem 
MEN, MZ, Rzecznika 
Praw Dziecka 

„Program dla szkół” Zaopatrzenie 
uczniów  w mleko, 
przetwory mleczne 
oraz warzywa i 
owoce.  

styczeń – marzec 
2020 
Wrzesień - listopad 
2020  

Program finansowany 
przez Agencję Rynku 
Rolnego  

SKS  Program Szkolny 
Związek  Sportowy 
"Opolskie" 

Szkolny Związek  
Sportowy  
"Opolskie" 
 

 

 
 Remonty  

W roku 2020 wykonano następujące prace remontowe:  
 
1) Montaż ogrodzenia placu zabaw; 
2) Roboty dekarskie; 
3) Malowanie dwóch  sal lekcyjnych; 
4) Naprawa ławek na boisku szkolnym. 
 

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi: 
 
 

 Udział uczniów w następujących działaniach (stacjonarnie lub zdalnie) 
 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

liczba 
aktualna 

przystępujący           
do postęp. 

kwal. 
     

liczba 
aktualna 

przystępujący        
   do postęp. 

kwal.  
   

liczba 
aktualna 

przystępujący        
 do postęp. 

kwal.    

liczba 
aktualna 

przystępujący  
 do postęp. 

kwal..     

0 0 5 0 4 0 10 0 
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 Realizacja projektów finansowanych z UE  

  
 
Nazwa projektu/programu  Otrzymane środki/ sprzęt 
 
Op@lskie dla podstawówek 
 

 
Komputer Dell Latitude 3510 – szt. 9  

Kreatywna Opolszczyzna – program 
twórczych metod kształcenia w szkołach 
AO 
 

Komputer przenośny Lenovo V-15-ADA – szt. 7, 
Wizualizer szt. 1, Zestaw słuchawki i mikrofony szt. 7 

Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej 
 

Komputer –  7 szt. Notebook – szt. 3 

Rezerwa Oświatowa  Monitory dotykowe szt. 6 , pomoce naukowe do Chemii , 
Biologii, Fizyki 

Tłumaczymy żywioły – program dla Szkół 
Aglomeracji Opolskiej 
 

Sprzęt RTV 

 
Ogólnopolska Sieć Edukacyjna 

Szkolne pakiety multimedialne OSE – 25 szt. tabletów 

 
 
 
 
Dostęp uczniów do szkoły  w roku szkolnym 2020  

Wyszczególnienie Uczniowie, którzy mają do szkoły Ogółem 

 klasy I - III klasy IV - VIII 

do 3 
km 

ponad                  
3 km 

do 4 
km 

ponad                  
4 km 

1 2 3 4 5 6 
Liczba uczniów ogółem 32 0 51 0 83 

Z
 li

cz
by

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
og

ół
em

 

dochodzących 
do szkoły 

32 0 51 0 83 

dowożonych                                        
i dojeżdżających 

0 0 0 0 - 

mieszkających                         
w internacie 

0 0 0 0 - 

 
 Stypendia 

 

           Szkoła 

I semestr II semestr 

Za wyniki w 
nauce 

Za 
osiągnięcia 
sportowe 

Za wyniki w 
nauce 

Za osiągnięcia 
sportowe 

3 
PSP Polska Nowa 
Wieś  1 0   11  0 
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 Remonty  
1) Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego szkolnego oraz wymiana piłkochwytów;  
2) Remont klas lekcyjnych. 
 
W 2020 roku uczniowie brali udział w następujących działaniach (stacjonarnie lub zdalnie) 
 
a) „Szklanka mleka”, b) ,,Śniadanie daje moc”, c) „Akcja Tornister”, d) „Bezpieczna droga do 
szkoły”, e) „Diagnozowanie zachowań ryzykownych wśród uczniów”, f) „Działania w zakresie 
cyberprzemocy”, g) „Fascynujący świat higieny jamy ustnej”, h) „Owoce i warzywa w szkole”,  
 i) „Światowy dzień zdrowia”, j) „Usługi pielęgniarskie”, k) „Zdrowo jem, więcej wiem”, l) ‘’Wygląd 
ma znaczenie”, ł) „Warsztaty umiejętności społecznych – relacje międzyludzkie”, m) „Fluoryzacja 
– usługi pielęgniarskie”, n) „Szlachetna Paczka”, o) „Promocja zdrowego stylu życia – konkurs 
PCK”, p) „Opieka nad dzieckiem chorym na cukrzycę w placówce oświatowej”, r) „Higiena pracy 
podczas zdalnego nauczania”.  
 

 Programy i projekty 
 

Lp. Nazwa projektu Realizacja 

1.  Kontynuacja projektu 
“Mądra szkoła czyta 
dzieciom” 

Codzienne czytanie książek uczniom klas I, II, III 

2. Fascynujący Świat 
Higieny Jamy Ustnej 

Pomaganie dzieciom w procesie uczenia się o właściwej higienie jamy ustnej oraz 
wykształcenie odpowiednich nawyków dbania o zdrowie, które dzieci będą 
pielęgnować przez całe życie. 

3. Przeczytam 52 książki 
w roku 

Projekt ma na celu zachęcenie dzieci i młodzieży do czytania książek. Zespół 
klasowy ma za zadanie przeczytać 52 książki w ciągu roku. Przeczytanymi 
lekturami i wrażeniami czytelniczymi dzielimy się w ramach zajęć lekcyjnych oraz 
dodatkowych. a także w formach eksponujących - plakaty i prezentacje. 

4.  Nasza Szkoła Dobrego 
Wychowania  

Projekt przeznaczony dla wszystkich klas. W  trakcie nauczania zdalnego 
przeprowadzono konkurs Savoir Vivre jedynie dla klas 1-3 
Celem działań jest  propagowanie zasad dobrego wychowania, zwłaszcza 
wzajemnego szacunku,( również wobec  osób starszych) wzajemnej pomocy, 
postawy życzliwości i uśmiechu. Słowem  - nasi  uczniowie wyróżniają  się 
pozytywną postawą. 

5.    Zdalna szkoła OSE  Wsparcie 10 laptopów 

6. Fundusz rezerwy 
oświatowej. 
Ministerstwo Finansów 

Wsparcie w pomoce naukowe pracowni przyrodniczo –geograficznych 
 i fizyczno-chemicznych , oraz  monitorów dotykowych. 50,000  

7. 
 

Ogólnopolska Sieć 
Edukacyjna. Centrum 
Projektów Polska 
Cyfrowa 

Wsparcie  w formie 25 zestawów tabletów multimedialnych  

9. Tłumaczymy żywioły Sprzęt RTV 

10 Kreatywna 
Opolszczyzna  

Wsparcie 7 laptopów, zestawy słuchawek, mikrofony, wizualizer, 

11 Opolskie dla 
podstawówek 

Wsparcie 9 laptopów 
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12. Umiem pływać Nauka pływania dla klas I-III  

13. Nasza szkoła dobrego 
wychowania. 

Zachęcenie dzieci do czytania książek. Zespół klasowy ma za zadanie przeczytać 
52 książki w ciągu roku. Wrażeniami z lektur dzielimy się z innymi uczniami w 
formie prezentacji, plakatów 

 
 Zajęcia rozwijające – pozalekcyjne 2020  

 

Lp. Rodzaj zajęć Klasa 

1.  Zajęcia rozwijające zainteresowania polonistyczne I 

2.  Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne I 

 Zajęcia indywidualne korekcyjno-kompensacyjne  III 

3.  Zajęcia rozwijające zainteresowania z języka polskiego VII 

4.  Zajęcia logopedyczne I, II, IV 

5. Koło języka niemieckiego Deutsch AG VII - VIII 

6. Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne III 

7. Zajęcia z pedagogiem (korekcyjno-kompensacyjne oraz z zakresu kształtowania 
umiejętności społecznych) 

I -VIII 

8 Zajęcia rozwijające zainteresowania językiem angielskim  VIII 

9. Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne V 

10. Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne VIII 

11. Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne III 

12 Zajęcia rozwijające zainteresowania z języka polskiego II 

13 ROBOTYKA I KODOWANIE I-VIII 

 
 

 Zajęcia z robotyki (co osiągają uczniowie?) 

W naszej szkole prowadzone są zajęcia dla uczniów ciekawych świata IT. Zajęcia pod nazwą 
robotyka kryją wiele umiejętności jakie zdobywają nasi uczniowie. Są nimi min. Programowanie, 
logiczne rozwiązywanie problemów, budowa skomplikowanych konstrukcji autonomicznych, 
odporność na stres w grupie oraz zdrowa rywalizacja. Na zajęciach wykorzystujemy najnowszy 
sprzęt komputerowy oraz zestawy do robotyki Lego Mindstorms EV3. 

Oprócz zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu programowania, analizy rozwiązań 
konstrukcyjnych poznawania nowych technologii i używania ich w życiu codziennym. Uczniowie 
zostają przygotowani do udziału w zawodach e-sportowych związanych z robotyką 
autonomiczną. Turnieje tego typu zrzeszają ogromną liczbę „robomaniaków” w każdej kategorii 
wiekowej. A nasi uczniowie występują często jako liderzy zawodów ogólnopolskich, jak  
i zagranicznych, co dowodzi ogrom wygranych turniejów przez reprezentantów naszej szkoły. W 
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tym roku jesteśmy liderami największej ligi robotów w Polsce (udział bierze około 60 drużyn  
z całej Opolszczyzny). 

Aby utrzymać poziom bardzo ważny jest sprzęt oraz ciężka praca uczniów i nauczyciela. Zajęcia 
są prowadzona na najwyższym poziomie, więc uczniowie ciężko pracują na swój sukces, 
natomiast zdarza się czasem że brakuje odpowiedniego sprzęty, co utrudnia pracę. Jednak się 
nie poddajemy. Uczniowie należą również do lokalnej drużyny Bunlab Team która jest bardzo 
znana w świecie turniejów „robotycznych”. A założycielem jej jest nasz nauczyciel Łukasz Jurek. 

 
 

 
 

 Wolontariat 
 

L.p. Klasa Rodzaj działania  Liczba 
uczniów 

1. VII - 
VII 

Przygotowanie kartek świątecznych i prezentów dla seniorów z Polskiej 
Nowej Wsi 

12 

2. VII - 
VIII 

Przygotowanie akcji “Świąteczna paczka” - pomoc rodzinie z naszej 
miejscowości 

14 
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3. VII - 
VII 

Współpraca z Domem Kombatanta w Opolu, przygotowanie stroika 
świątecznego oraz listu zawiązującego współpracę. 

10 

4.  VII - 
VIII 

Przygotowanie paczki świątecznej dla hospicjum Betania w Opolu. 12 

5.  Pomoc finansowa i  materialna dla mieszkanki Polskiej Nowej Wsi. 
współpraca z mieszkańcami PNW 

 

 
 Profilaktyka  

 

Lp. Klasa Rodzaj działania Liczba 
uczniów 

Osiągnięty cel 

1. I – 
VIII 

Sprzątanie świata ( naszej 
wioski ) 

82 Edukacja ekologiczna 

2. I-III Nasze  bezpieczeństwo  32 Spotkanie z funkcjonariuszami Policji i Straży 
Miejskiej  

3. I - III kl. - I hodujemy i jemy  
rzeżuchę 
kl.  III zakwas i jego dary  

32 Propagowanie zdrowego stylu życia 

4. I-III Biblioteka szkolna miejscem 
pracy   i rozrywki  

32 Propagowanie czytelnictwa, spotkania  
w bibliotece, konkursy 

5. I-VIII Zajęcia integracyjne w 
klasach I i II, 
Wartości  - zajęcia w kl. I-III 
oraz w VII 

47 Profilaktyka zdrowia psychicznego , integracja 
klas   

6. VIII  I co dalej? 12 spotkanie kl. 8  z  Doradcą  Zawodowym  
z PPP  
w Niemodlinie w ramach pomocy w wyborze 
dalszej drogi kształcenia  

7. V- 
VIII 

 
Akcje wolontariacie  
 

 • zbiórka rzeczy w ramach ,,Świątecznej 
Paczki ,,  

• nawiązanie relacji i życzenia dla 
mieszkańców Domu Kombatanta  
w Opolu, 

• pomoc opolskiemu  Hospicjum  

8.  I-VIII  
Profilaktyka - koronawirusa 

82 Profilaktyka zdrowia w czasie pandemii COVID 
19 

 

1. I – VII Sprzątanie świata ( naszej 
wioski ) 

56 Edukacja ekologiczna 

2 I-VII Cykliczne zajęcia w zakresie 
edukacji ekologicznej 

48 Edukacja ekologiczna 
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3. I-VII Cykliczne zajęcia obejmujące 
tematykę  emocji, wartości, 
umiejętności społecznymi 

60 Profilaktyka zdrowia psychicznego 

4. V-VII Warsztaty umiejętności 
społecznych 

37 Rozwój umiejętności społecznych, integracja 
klas 

5. I - VII 
Pedagogizacja rodziców. 

T; Więzi rodzinne. 60 Przekazanie życzeń świątecznych wraz  
z pogadanką w formie listu 

6. V-VIII Profilaktyka uzależnień od 
telefonu komórkowego, 

Internetu,, portali 
społecznościowych i 

substancji psychotropowych. 

37 
uczniów 

RP , 
rodzice 

Profilaktyka zdrowia psychicznego  - 
zagrożenie w sieci 

7. I - III Śniadanie daje moc 27 Propagowanie zdrowego stylu życia 

8. 
I-III 

Zajęcia na basenie 
15 

Profilaktyka zdrowia fizycznego , alternatywa 
spędzania wolnego czasu 

9. III Cebulowy syrop 11 Profilaktyka zdrowia 

10. I - VII Zbiórka funduszy na wózek 
dla Bartka 

60 Akcje wolontariackie 

11. I-VII Szlachetna paczka  60 Akcje wolontariackie 

12. I-III Bezpieczne ferie 28 propagowanie zasad bezpiecznego  
 i aktywnego spędzania czasu wolnego 

13 I-VII 
Zdrowe  życie  

60 
propagowanie zasad  wartościowego 

odżywiania 
przypomnienie zasad higieny ogólnej 

14. V- VII 
Wiem, znam, uważam  - bezp. 

fizyczne, 
profilaktyka uzależnień, 

zakres odpowiedzialności 
karnej 

38 
Profilaktyka bezpieczeństwa osobistego  

i profilaktyka uzależnień, 
Omówienie zasad odpowiedzialności karnej 

15 I-VII 
Profilaktyka - koronawirus 

66 
Profilaktyka zakażenia koronawirusem 
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 Praktyki studenckie  
 

 

1. 3.02.2020- 
7.02.2020 

Edukacja Elementarna z terapią 
pedagogiczną. 

UO badania empiryczne Wspomaganie 
dzieci ze SPE w wieku 
wczesnoszkolnym. 

2. 13.09.2019- 
26.06.2020 

Przygotowanie w zakresie 
pedagogiki specjalnej. Terapia 
pedagogiczna. 

UO praktyka studencka 

 
 Szkolenia nauczycieli 

 

Lp. Data Forma Temat doskonalenia Organizator Ilość 
godzin 

1. 08.09.2020 Szkolenie 
online 

Relacje w szkole – droga od „jakoś” 
do „jakość” 

Nowa Era 1 

2. 10.09.2020 Webinar Tajemnica sukcesu Twojego dziecka 
w szkole w kilku prostych krokach 

Europejski Instytut 
Edukacji Engram 

2 

3. 10.09.2020 Szkolenie 
online 

Diagnoza? Oczywiście! Nowa Era 1 

4. 16.09.2020 Szkolenie 
online 

Dyscyplina w praktyce Sabina Piłat – Nauka 
w Plecaku 

2 

5. 17.09.2020 Szkolenie 
RP 

Opieka nad dzieckiem chorym na 
cukrzycę w placówce oświatowej 

Towarzystwo Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży z 

Cukrzycą 

1 

6. 13.10.2020 Szkolenie 
online 

Przygotowania do egzaminu 
ósmoklasisty 2021 z języka polskiego 

– czas START! 

Nowa Era 1 

7. 15.10.2020 Szkolenie 
online 

Materiały Nowej Ery w nauczaniu 
hybrydowym i zdalnym z 

wykorzystaniem zespołów klasowych 
w aplikacji Microsoft Teams 

Nowa Era 1 

8. 15.10.2020 Szkolenie Nie ma złych emocji, są tylko 
nieprzyjemne. Jak poradzić sobie ze 

strachem i lękiem? 

Ośrodek Doskonalenia 
Kadry Kierowniczej 
Oświaty VULCAN 

3 

9. 22.10.2020 Szkolenie 
online 

Muzyczne świętowanie Odzyskania 
Niepodległości. Różnorodne sposoby 

pracy nad repertuarem. 

Nowa Era 1 

10. 29.10.2020 Szkolenie 
online 

Myślenie wizualne na lekcjach języka 
polskiego 

Nowa Era 1 

11. 29.10.2020 Szkolenie 
online 

Najnowsze trendy w edtech, czyli 
edukacji technologicznej 

Nowa Era 1 

12. 02.11.2020 Szkolenie 
online 

Materiały i narzędzia Nowej Ery do 
nauki zdalnej plus Google Classroom 

Nowa Era 1 

13. 09.11.2020 Szkolenie Projekty na SPEcjalne zamówienie. Nowa Era 2 



Raport o stanie gminy Komprachcice – za 2020 r. 
 
 

 

72

online Jak realizować projekty z uczniami ? 
SPE 

14. 18.11.2020 Szkolenie 
online 

Nie samą kredą nauczyciel żyje… 
czyli jak wykorzystać materiały 

dostępne w sieci 

Nowa Era 1 

15. 03.12.2020 Szkolenie 
online 

Zaczynamy programować w języku 
Python 

Nowa Era 2 

16. 08.12.2020 Szkolenie 
online 

Płonąć, ale się nie wypalić – 
przeciwdziałanie wypaleniu 

zawodowemu 

Nowa Era 2 

17. 17.12.2020 Szkolenie 
online 

Od izolacji do adaptacji. Co wiemy o 
funkcjonowaniu młodzieży w obliczu 

COVID-19 

Nowa Era 2 

18. 14.01.2021 Szkolenie 
online 

Jak prowadzić sprawdziany oraz testy 
on-line 

Nowa Era 2 

19. 19.01.2021 Szkolenie 
online 

Relacje formalne i nieformalne w 
szkole i klasie – narzędzia i metody 

pracy przydatne w kreowaniu uczącej 
się społeczności 

Nowa Era 2 

20. 27.01.2021 
Szkolenie 

online 

Poskromić koronawirusa. Szczepionki 
w walce z pandemią 

Nowa Era 2 

21. 28.01.2021 
Szkolenie 

online 

Kto błądzi, nie pyta Nowa Era 2 

22. 02.02.2021 
Szkolenie 

online 

Wizualnie - niebanalnie. Formy 
wizualizacji na lekcji języka polskiego 

Nowa Era 2 

23. 11.02.2021 
Szkolenie 

online 

Teraz język polski - jak efektywnie 
przygotować uczniów do egzaminu 

ósmoklasisty? 

Nowa Era 1 

24. luty 2021 
kurs 

Lepszy nauczyciel i lepszy uczeń. 
Coaching w edukacji II stopnia 

Operon 30 

25. 17.03.2021 
Szkolenie 

online 

Seminarium sokratejskie w szkole - 
wprowadzenie do metody 

Nowa Era 2 
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 Ważne wydarzenia: 

 
1) Nowy dom dla szkolnego pupila – Szczerbatka 
 

 
 

 

 
 

  
2) Szlachetna paczka 
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3) Drzewka metalowe 
  
 
 
  
 

                                                                                          
 
 
 
 
  
 

                         
 

 
 
 
 
 
 
4) Zajęcia w bibliotece w czasie nauki zdalnej 
 

 
 
5) Nietypowe zajęcia 
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6) Szkolenia uczniów 
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7) Nasze nowe boisko 
 

 
 

 
 
8) Rekreacja i wypoczynek – ABC szkolnego ogrodu 
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 Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku: 
 
Zadania oświatowe realizowane w 2020 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku są 
zgodne z naczelną strategią rozwoju oświaty, której głównym celem jest stworzenie optymalnych 
warunków kształcenia, zapewniających dzieciom oraz młodzieży zdobycie wiedzy i umiejętności, 
pozwalających na aktywne funkcjonowanie we współczesnym świecie.  
W szkole funkcjonuje 8 oddziałów klasowych oraz 2 oddziały przedszkolne. Do szkoły 
uczęszczają dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podlegającego obowiązkowi szkolnemu oraz 
rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu. W związku z koniecznością zapewnienia opieki 
wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Komprachcice 
zaszła potrzeba stworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego, który zlokalizowany został 
przy Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku. W roku szkolnym 2019/20 do dwóch 
oddziałów przedszkolnych uczęszczało w sumie 30 dzieci będących mieszkańcami gminy 
Komprachcice. W szkole uczyło się 62 uczniów.   
W roku 2020 liczba pracowników w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku wynosiła 
ogółem 27 osób, co w przeliczeniu na etaty daje 25,14 etatów. W szkole zatrudnionych jest 19 
nauczycieli. Posiadane środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
podzielone zostały uwzględniając  plan doskonalenia i potrzeby placówki. W 2020 roku 
nauczyciele uczestniczyli w kursach i szkoleniach z wykorzystania technologii TIK w edukacji 
przedszkolnej  i szkolnej w związku z wdrożeniem zdalnej edukacji, doskonalili posiadane 
umiejętności, aktualizowali umiejętności wcześniej zdobyte i uzyskiwali nowe. Ukończone formy 
doskonalenia wpłynęły na podniesienie kompetencji kluczowych nauczycieli i zapewnienie 
indywidualizacji wsparcia zgodnie z potrzebami rozwojowymi dzieci. 
Szkoła zapewnia warunki umożliwiające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy 
dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym. W roku szkolnym 2019/20 do szkoły 
uczęszczało 3 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W roku 
szkolnym 2020/21 jest to obecnie 1 uczeń. Szkoła zatrudnia nauczyciela wspomagającego 
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współorganizującego kształcenie specjalne dla ucznia wymagającego takiego wsparcia. 
Nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje prowadzą także zajęcia specjalistyczne: 
rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne oraz logopedyczne.  
Przyznawane są uczniom świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym 
Stypendia szkolne przyznawane są co roku uczniom z bardzo dobrymi wynikami w nauce. 
Stypendium pełni rolę motywacyjną i stanowi formę wyróżnienia uczniów wykazujących się 
szczególną aktywnością i umiejętnościami w różnych dziedzinach oraz uzyskujących wysokie 
wyniki w nauce. W 2020 roku przyznano 10 stypendiów. 
Cały proces edukacyjny realizowany w szkole ukierunkowany jest na systematyczny rozwój 
ucznia. Wyniki egzaminu zewnętrznego w roku 2020 świadczą o wysokim poziomie 
edukacyjnym w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku. Poniżej zamieszczona tabela 
obrazuje wyniki uzyskane przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku na 
egzaminie ósmoklasisty w 2020 roku z poszczególnych przedmiotów w zestawieniu z wynikami 
na poziomie gminy Komprachcice, powiatu i województwa. 
 
 język polski matematyka język obcy nowożytny 

język angielski język 
niemiecki 

Publiczna Szkoła Podstawowa  
w Domecku 

66,9 % 67,6 % 86,5 % 42,7 % 

Gmina Komprachcice 61,1 % 44 % 57,1 % 41,3 % 

Powiat opolski 61 % 47 % 56,7 % 63 % 
Województwo opolskie 60,0 % 44,7 % 54,0 % 56,1 % 
 
W 2020 roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej brali udział w licznych konkursach 
przedmiotowych i sportowych. Nauczyciele mobilizowali uczniów do udziału w różnorodnych 
konkursach wewnętrznych i zewnętrznych. Każdy uczeń ma zawsze szansę ujawnić swoje 
mocne strony, realizować pasje i odnieść sukces. W 2020 roku uczeń szkoły został laureatem 
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, a grupa uczniów zajęła I miejsce w Ogólnopolskim 
Turniej Mini Piłki Siatkowej Chłopców.  
Na podkreślenie zasługuje fakt, że Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku realizuje szereg 
projektów i programów, które także w 2020 roku wzbogacały i uatrakcyjniały ofertę edukacyjną 
w zakresie dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym. Dzięki dofinansowaniu ze środków 
Unii Europejskiej uczniowie klas I-III brali udział w bezpłatnych lekcjach pływania w ramach 
programu powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać” Ministerstwa Sportu i Turystyki WZ 
LZS Opole. W szkole prowadzane były także zajęcia Szkolnego Klubu Sportowego dla 
wszystkich chętnych uczniów. Uczniowie klasy VII i VIII mieli okazję uczestniczyć w bezpłatnych 
warsztatach w zakresie praw, sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz 
zapobiegania przestępczości. Szkolenia prowadzone były w ramach realizowanego przez 
Stowarzyszenie Quisisana zadania pn. „Zapobieganie przestępczości – województwo opolskie”, 
współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest 
Ministerstwo Sprawiedliwości.  W ramach programu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa "Owoce i warzywa w szkole" uczniom klas I-III w czasie przerw rozdawane są 
mleczne i warzywno-owocowe przekąski. W celu integracji zespołów klasowych wychowawcy 
wykorzystują program optymalizacji atmosfery klasowej  pod nazwą "Strażnicy uśmiechu - 
program profilaktyczno-wychowawczy. Systematycznie corocznie Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Domecku uczestniczy także w programie Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej pn. 
"Samorządy mają głos".  W ramach ww. programu szkoła uzyskuje bezpłatne wsparcie 
i materiały pomocne w organizacji i przeprowadzeniu demokratycznych wyborów do władz 
samorządu uczniowskiego. Projekt ten realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra 
Edukacji Narodowej. Publiczna Szkoła Podstawowa bierze również udział w projekcie 
edukacyjnym "Lepsza Szkoła". Główne cele projektu to badanie efektywności nauczania oraz 
długoterminowe, konsekwentne przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych. 
Uczestnictwo w projekcie dzięki specjalistycznym testom daje nauczycielom możliwość badania 
kompetencji uczniów, porównania wyników swoich klas z wynikami uczniów w całej Polsce, 
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zaplanowania pracy na cały rok szkolny oraz analizy osiągnięć uczniów. Najmłodsi uczniowie 
szkoły corocznie biorą udział w zajęciach z zakresu bezpieczeństwa drogowego dla  
klas I-szych w ramach ogólnopolskiego programu "Bezpieczny Puchatek". W ramach 
działalności "Klubu Szkół UNICEF" w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku organizowane 
są corocznie akcje charytatywne oraz pomocowe, a także przeprowadzane są zajęcia 
wychowawcze, których głównym celem jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy 
zaangażowania społecznego i uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka. W 2020 roku 
szkoła wzięła udział w akcji "Kartka dla bohatera", której celem było przygotowanie kartek dla  
bohaterów dnia codziennego walczących z koronawirusem. Oprócz wyżej wymienionych 
ogólnopolskich programów w szkole zgodnie z planem odbywają się cyklicznie uroczystości  
i imprezy o charakterze wewnątrzszkolnym wzbogacające ofertę szkoły w zakresie wychowania, 
profilaktyki i opieki. W działalności wychowawczej nauczycieli wspierają rodziców uczniów. 
Rodzice efektywnie współdziałają ze szkołą za pośrednictwem Rady Rodziców i klasowych rad 
rodziców.  
Na uwagę zasługuje również projekt, który zapoczątkowany został w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Domecku w 2020 roku, a kontynuowany będzie przez najbliższe miesiące.  
Program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej, koordynowany przez 
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, nosi nazwę "Kreatywna 
Opolszczyzna", a jego celem jest podniesienie jakości kształcenia. W ramach projektu Szkoła 
została wyposażona min. w sprzęt komputerowy i niezbędne pomoce dydaktyczne do 
prowadzenia nowoczesnych i innowacyjnych zajęć.  
Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku wyposażona jest w pomoce dydaktyczne i sprzęt 
niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania i wykonywania innych zadań statutowych. 
W 2020 roku w sytuacji ogólnoświatowej pandemii i konieczności przejścia szkól na zdalny 
system nauczania Szkoła wyposażona została w ramach programu "Zdalna Szkoła" przez 
Gminę Komprachcice w dodatkowe laptopy, które wykorzystane zostały do zorganizowania 
nauki zdalnej potrzebującym uczniom. Dodatkowy sprzęt komputerowy w postaci tabletów, wraz 
z usługą komórkowej transmisji danych, został przekazany do szkoły także w ramach 
uczestnictwa w projekcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE).  
Stan techniczny, funkcjonalność i wygląd budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku 
w 2020 roku uległ znacznej poprawie dzięki sfinalizowaniu inwestycji termomodernizacji. 
Dodatkowo przeprowadzony został remont instalacji elektrycznej budynku szkoły, remont 
instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego wraz z dostawą i montażem rozdzielni 
elektrycznych, a także wykonanie kompletnej instalacji ewakuacyjnej. Budynek został poddany 
termomodernizacji, co wiąże się z efektywnym jego ogrzewaniem, również przy wykorzystaniu 
solarów słonecznych. Zastosowanie najnowszych technologii w zakresie wytwarzania ciepła  
i energii elektrycznej oraz zredukowanie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez 
redukcję emisji do atmosfery szkodliwych substancji-produktów spalania węgla czyni szkołę 
nowoczesną i bezpieczną placówką. Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku oferuje 
komfortowe warunki lokalowe. Przestronne i dobrze nasłonecznione sale wyposażone są 
w nowoczesny sprzęt, kolorowe meble, pomoce dydaktyczne zachęcające dzieci do 
podejmowania różnorodnej aktywności oraz sprzyjające rozwoju zainteresowań. Sale, w których 
odbywają się zajęcia, wyposażone są w komputery dla nauczycieli, tablice interaktywne oraz 
projektory. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na sali gimnastycznej lub na boisku. 
Sala gimnastyczna przystosowana jest do organizacji zawodów sportowych. Uczniowie mają do 
dyspozycji sprzęt sportowy, umożliwiający trenowanie wielu dyscyplin. Budynek oraz 
przylegający do niego plac zabaw są ogrodzone i bezpieczne. 
Poniżej zdjęcia Szkoły, po termomodernizacji i remontach. 
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 Publiczna Szkoła Podstawowa im ks. Jana Twardowskie go w Komprachcicach 
 
 Jest placówką edukacyjną działającą na podstawie Statutu Szkoły. Do szkoły uczęszcza 245 
uczniów przydzielonych do 14 oddziałów. Zatrudnionych jest 39 nauczycieli, z czego 36 
czynnych zawodowo oraz 10 pracowników administracji i obsługi Dysponujemy dość dobrą bazą 
lokalową, posiadamy 15 sal lekcyjnych, bibliotekę szkolną, do naszej dyspozycji w godzinach 
pracy szkoły jest hala Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komprachcicach.   
 
1) Działalność edukacyjno- wychowawcza 

W ofercie edukacyjnej szkoły jest nauka języka mniejszości narodowej – język niemiecki, z której 
łącznie korzysta 138 uczniów wszystkich klas od 1-6. Prowadzone są zajęcia z programowania  
i robotyki, cieszące się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży oraz gimnastyka korekcyjno-
kompensacyjna.  
Szkoła zatrudnia 2 pedagogów, logopedę, psychologa oraz 5 pedagogów specjalnych, którzy 
wspierają rozwój i umiejętności uczniów ze spektrum autyzmu-zespołem Aspergera.  Łącznie  
z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole korzysta 127 uczniów.  
Uczniom za wysokie wyniki w nauce i sporcie przyznano 39 stypendiów. Ponadto uczennica 
klasy VIII została laureatką stypendium w ramach programu „Wspieramy najlepszych III” za rok 
szkolny 2020/2021 przyznawanego przez Marszałka Województwa Opolskiego pana Andrzeja 
Bułę.  
W czerwcu 2020 roku Szkoła otrzymała tytuł „Szkoła w chmurze” firmy Microsoft, było to 
wynikiem wykorzystania narzędzi Microsoft 365 do pracy zdalnej, którą w szkole rozpoczęto 
niemalże od samego początku edukacji zdalnej w Polsce w marcu 2020 roku.  
Dwie nauczycielki  za szczególne osiągnięcia w pracy i wykorzystanie aplikacji Microsoft 365  
w swojej pracy, otrzymały tytuł MICROSOFT INNOVATIVE EDUCATOR EXPERT, tym samym   
znalazły się w zaszczytnym gronie spośród 490 nauczycieli z całego kraju. W programie  
MIE Expert uczestniczą edukatorzy z całego świata, którzy interesują się nowymi technologiami 
Microsoft w edukacji. Poprzez program MIE Expert nauczycielki będą nadal pogłębiać swoją 
wiedzę oraz umiejętności poprzez liczne szkolenia oraz webinaria, organizowane przez firmę 
Microsoft.  
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2) Doskonalenie zawodowe 

Nauczyciele stale podnoszą kwalifikacje i umiejętności poprzez udział w licznych szkoleniach, 
webinariach, konferencjach. Jedna z pań ukończyła studia podyplomowe - Diagnoza i terapia 
pedagogiczna i nabyła kwalifikacje dające jej możliwość pracy z uczniami ze szczególnymi 
potrzebami wychowawczo- dydaktycznymi. 
 
3) Udział w projektach   

Szkoła stale bierze udział w ogólnopolskim programie „Program dla szkół”, który to zapewnia 
uczniom dostawę świeżych owoców i warzyw oraz produktów mlecznych, ponad to jesteśmy 
beneficjentami programu Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia 
w szkołach Aglomeracji Opolskiej - Projekt realizowany ze Środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2014-2020 Priorytet IX: Wysoka jakość edukacji Działanie 9.1.2 Wsparcie kształcenia 
ogólnego w Aglomeracji Opolskiej. Należymy do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. OSE to 
program publicznej sieci telekomunikacyjnej, dający szkołom w całej Polsce możliwość 
podłączenia szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego Internetu. Program został zaprojektowany 
przez Ministerstwo Cyfryzacji, a jego założenia realizuje Państwowy Instytut Badawczy NASK – 
operator OSE.  
Za udział w konkursie #OSE Wyzwanie Szkoła otrzymała mobilną pracownię multimedialną 
składającą się z 16 komputerów przenośnych Udział w konkursie mogły wziąć szkoły 
z miejscowości liczących do 50 tys. mieszkańców. Kolejne warunki, które należało spełnić, to 
zgłoszenie się szkoły do projektu OSE i programu mLegitymacja szkolna, należało przygotować 
specjalnie na nasz konkurs pracę plastyczną pt. „Smart szkoła”.  
Dzięki programowi Zdalna szkoła + w ramach OSE szkoła wzbogaciła się o kolejnych 5  
komputerów. 
 
4) Współpraca z instytucjami 

Szkoła stale współpracuje z: Gminną Biblioteką Publiczną w Komprachcicach, Samorządowym 
Ośrodek Kultury w Komprachcicach, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Komprachcicach, Publicznym Przedszkolem w Komprachcicach, Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji w Komprachcicach oraz Strażą Miejską i Komisariatem Policji w Niemodlinie. 
 
5) Remonty i inwestycje 

Największa naszą inwestycją był zakup 15 zestawów robotów Photon wraz z tabletami i matami 
edukacyjnymi. Z własnych środków remontowych przygotowaliśmy pomieszczenie 
przeznaczone do spożywania posiłków dla uczniów. Odnowiliśmy także korytarz dolny szkoły, 
poprzez malowanie ścian, wymianę gablot oraz dokonaliśmy wymiany rolet okiennych w trzech 
salach lekcyjnych, bibliotece szkolnej, pokoju nauczycielskim oraz w sekretariacie szkoły. 
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 Publiczne Przedszkole w PNW 
 
1) Baza materialna   

 

 
 

Teren Przedszkola jest ogrodzony, wyposażony w duży parking, z bezpieczną bramą wjazdową 
sterowaną elektrycznie i zamykaną w czasie pobytu dzieci na placu. Drzwi do przedszkola są 
wyposażone w elektrozamek, zabezpieczający przed niekontrolowanym wejściem obcych  
i wyjściem dzieci. Zewnętrzna elewacja budynku została odnowiona w 2015 r. dopasowana 
wyglądem do całości kompleksu budynków na posesji. 

Placówka posiada dwie sale dydaktyczne z zapleczem sanitarnym,  gabinet terapii 
logopedycznej, pomieszczenia administracyjne, jadalnię i sypialnię. Sale wyposażone są 
w atestowane nowoczesne meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt do ćwiczeń gimnastycznych, 
tablicę i podłogę interaktywną, zabawki rozwijające aktywność dziecka, pobudzające wyobraźnię 
i inwencję twórczą. W salach znajdują się kąciki tematyczne do zabaw oraz kąciki rekreacyjne, 
gdzie dzieci mogą wypocząć i zrelaksować się.  

Przedszkole zostało wyremontowane w 2019 r. W roku 2020 przeprowadzono remont 
pozostałych pomieszczeń: gabinet referenta/ intendenta, logopedy, jadalni- wymiana instalacji 
elektrycznej, gładzie, malowanie, klimatyzacja w jednym z tych pomieszczeń, ułożenie 
wykładziny target, wymiana drzwi wewnętrznych w  liczbie 7. 
 
2) Zatrudnienie 

Poniższa tabela przedstawia ilościowe i etatowe zróżnicowanie kadry pedagogicznej 
zatrudnionej w placówce pod kątem stopnia awansu zawodowego  

Stan na 
dzień  

Liczba 
nauczycieli 
dyplomowanych 

Etat  Liczba 
nauczycieli 
mianowanych 

Etat  Liczba 
nauczycieli 
kontraktowych 

Etat  Liczba 
nauczycieli 
stażystów 

Etat  

30.09.2019 
 

2 2 0  4  2,54 0  

30.09.2020 
 

3 2,07 1 1 4  2,53 1 1 
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Poniższa tabela przedstawia ilościowo i etatowo zatrudnienie pracowników niebędących 
nauczycielami w roku 2020 

l.p. Stanowisko  Liczba pracowników Liczba etatów 
1 Referent  1 0,5 
2 Intendent  1 0,75 
3 Kucharz  1 1 
4 Woźny  3 3 
5 Konserwator  1 0,5 
6 Razem  7 5,75 
 
3) Funkcjonowanie placówki i wychowankowie 

Przedszkole dysponowało 50 miejscami. Funkcjonowały dwa mieszane rocznikowo oddziały, po 
25 dzieci każdy. Przedszkole było czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 16.30 przez 11 
miesięcy w roku, z przerwą feryjną w lipcu. W dniach od 13 marca 2020 r. do 17 maja 2020 r. 
ograniczono funkcjonowanie placówki ( dzieci nie uczęszczały) ze względu na epidemię. 

Poniżej przedstawiam liczbę dzieci w oddziałach „0” i poniżej „0”  

Rok szkolny 2019/2020 2020/2021 
 
 oddział „0” 
oddział poniżej „0” 
 

 
12 
38 

 
19 
31 

 
4) Oferta programowa 

Przedszkole realizowało podstawę programową w oparciu o przyjęte programy. Dodatkowo 
realizowano programy wychowawcze, profilaktyki zdrowia fizycznego i psychicznego oraz liczne 
działania ukierunkowane na dbałość o wzmożoną higienę w związku z panującą epidemią. 
W obu oddziałach zgodnie z podstawą programową dzieci uczą się języka angielskiego oraz 
mają możliwość uczestniczenia w zajęciach z religii. 

Nazwa programu Cel  
Kochasz dzieci- segreguj 
śmieci 

Ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, 
chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, 
zamieszkania, rekreacji oraz nauki 

Mamo, Tato, wolę wodę Ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, 
chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, 
zamieszkania, rekreacji oraz nauki 

Zdrowe odżywianie Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej 
społeczeństwa 

Udział w ogólnopolskim 
programie " Czyste powietrze 
wokół nas" 

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem  
substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi  
i innymi zachowaniami 

Czytanie dzieciom bajek o 
charakterze terapeutycznym 

Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego, poprawa dobrostanu 
zdrowia psychicznego społeczeństwa. 

Pasowanie na przedszkolaka/ 
dzień przedszkolaka- 
22.09.2020- na placu szkolnym 

Integracja dzieci, tworzenie warunków umożliwiających kształtowanie 
aktywności fizycznej, ruchowej 

Realizowano kalendarium przedszkola bez udziału rodziców wychowanków- mikołajki, pokazy 
sów i inne imprezy, które odbywały się na świeżym powietrzu w reżimie sanitarnym. 

W roku 2020 dzieci uczestniczyły (do nadal) w zajęciach w ramach projektu „Dwujęzyczna 
Opolszczyzna – program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli 
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Aglomeracji Opolskiej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020, Priorytet IX: Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1.4 Wsparcie 
edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej 

Przedszkole udzielało pomocy psychologiczno- pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami: 

a) zajęcia korekcyjno- kompensacyjne - 3 dzieci;  

b) terapia logopedyczna - 25 dzieci. 
 

 Publiczne Przedszkole w Ochodzach 
 
 
Przedszkole Publiczne w Ochodzach kojarzone jest w środowisku z tym, co najlepsze w tego 
typu placówce – bezpieczeństwem, przyjazną i rodzinną atmosferą, rzetelną, solidną opieką,  
oraz  wychowaniem i edukacją. Przedszkole zapewnia poczucie pełnego bezpieczeństwa 
fizycznego i psychicznego co jest podstawowym oczekiwanie ze strony każdego rodzica 
powierzającego swoje dziecko tego typu instytucji. Staramy się więc  tworzyć taką właśnie 
placówkę z troską i poczuciem ogromnej odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa. 

1) Organizacja pracy przedszkola 

Przedszkole jest placówką jednooddziałową, do której uczęszcza 25 dzieci (grupa mieszana). 
Wychowaniem przedszkolnym  objęte są dzieci w wieku od 3-6 lat. 

Od września 2020 r w grupie jest 9 dzieci 6 letnich ,które realizują obowiązkowe roczne 
przygotowanie przedszkolne ,pozostałe 16 to dzieci w wieku od  3-5 lat. 

Czas pracy Przedszkola  w ciągu dnia -9 godzin od godz. od 7.00 do 16.00. 

Placówka świadczy usługi w ciągu całego roku z wyłączeniem przerwy wakacyjnej (jeden 
miesiąc). 

W 2020 roku Przedszkole było czynne w miesiącu  lipcu i sprawowało opiekę nad dziećmi 
rodziców zgodnie z obowiązującymi przepisami i restrykcjami  sanitarnymi spowodowanymi 
panującą sytuacja epidemiologiczną  w kraju. 

 2) Baza materialna 

a) 1 sala zabaw (25m), 
b) 1 mała sala -w której organizowany jest odpoczynek poobiedni  dzieci 3-4 letnich,(11 m), 
c) jadalnia (25m), 
d) kuchnia,   
e) szatnia dla dzieci, 
f) pomieszczenie gospodarczo-socjalne, 
g) pomieszczenia sanitarne dla dzieci i personelu, 
h) ogród przedszkolny, 
i) gabinet dyrektora, w którym  pracuje również  intendent ,a także jest pokojem, w którym 
prowadzone są przez różnych specjalistów zajęcia z zakresu udzielania wychowankom pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej (realizacja zaleceń ujętych w opiniach, orzeczeniach wydanych  
przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne). 
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 3) Pracownicy przedszkola 

W przedszkolu pracuje wykwalifikowana i doświadczona  kadra pedagogiczna .  

Dane o zatrudnieniu nauczycieli - stan na  01.01.2020 r 

Liczba nauczycieli  w 
tym dyrektor 

  W przeliczeniu 
na   etaty 

                  Stopień awansu zawodowego 

5 2,41 Dyplomowany Mianowany Kontraktowy Stażysta 

4 1 - - 
 
W związku z przebywaniem na urlopie na poratowanie zdrowia nauczyciela-wychowawcy grupy 
z dniem 01.10.2020 r wystąpiła konieczność zatrudnienia  nauczyciela na zastępstwo oraz 
nauczyciela/pedagoga  w wymiarze 2 godz. tygodniowo do prowadzenia indywidualnych zajęć 
korekcyjno-kompensacyjnych. 

Dane o zatrudnieniu nauczycieli - stan na  31.12. 2020 r 

Liczba nauczycieli w 
tym dyrektor 

  W przeliczeniu 
na   etaty 

                  Stopień awansu zawodowego 

7 3,5 Dyplomowany Mianowany Kontraktowy Stażysta 

5 1 1 - 
 
Pracownicy obsługi 
 
Stanowisko Liczba /osoby Etat przeliczeniowy 

Intendent 1 0,75 

Kucharka 1 1 

Woźna 1 1 

 Palacz CO 1 0,5 

Razem: 4 3,25 
 
4) Oferta edukacyjno-wychowawcza i opiekuńcza przedszkola.  
 
Zważywszy na to, że najważniejsze w przedszkolu jest dziecko, staramy się przede wszystkim 
stworzyć naszym wychowankom, najkorzystniejsze warunki do ich rozwoju zgodnego z ich 
indywidualnymi, często bardzo zróżnicowanymi predyspozycjami osobowościowymi  
i rozwojowymi, w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji, a także spokoju i zrozumienia dla 
dziecięcych potrzeb i oczekiwań. 
Ważny element kształcenia naszych wychowanków stanowi edukacja zdrowotna, czyli tworzenie 
zdrowego i bezpiecznego środowiska do zabawy, nauki i pracy. 
Nasze działania powiązane są z założeniami placówki promującej zdrowie, która wcześniej już 
dostąpiło zaszczytu przyjęcia do grona placówek realizujących Ogólnopolski program 
edukacyjny: „Mamo, Tato wolę wodę”. 
W ramach  programu „Zdrowy przedszkolak” uczestniczymy w różnorodnych projektach, 
kampaniach,  przedsięwzięciach  promujących zdrowy styl życia, min.: „Akademia Zdrowego 
Przedszkolaka”, Promując zdrowe żywienie, oferujemy dzieciom zbilansowane, przemyślane 
posiłki oparte na naturalnych produktach, przygotowane we właściwy sposób, wzbogacamy 
jadłospisy o zdrowe produkty, eliminujemy słodycze. „Kuchenne rewolucje”, to realizowany 



Raport o stanie gminy Komprachcice – za 2020 r. 
 
 

 

89

w przedszkolu projekt, którego głównym celem jest promocja zdrowego stylu życia, zachęcanie 
dzieci i rodziców do  urozmaiconego, zdrowego odżywiania się. W ramach  projektu realizowane 
są działania często z udziałem rodziców, pracowników polegające na wspólnym 
przygotowywaniu posiłków tj. poczęstunek podczas uroczystości, imprez przedszkolnych 
w postaci sałatek, koreczków owocowych, zdrowych deserów, koktajlów, pieczenie pierników, 
pizzy, wykonywanie kanapek itp. 

 
5) Programy zdrowotne  autorstwa  nauczycieli przedszkola 
 
a) program adaptacyjny dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną - „Do przedszkola 
z uśmiechem”, 
b) program adaptacyjny dla dzieci rozpoczynających edukację szkolną - „Jestem 
przedszkolakiem będę uczniem”, 
c) „Kuchenne rewolucje” - kontynuacja działań z poprzedniego roku szkolnego. 
 
 Realizując zadania edukacji ekologicznej, Przedszkole podnosi świadomość ekologiczną 
wychowanków  poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz 
zrównoważonej gospodarki odpadami w przedszkolu i ich otoczeniu. 
 
 Dzieciom, które  posiadają opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a także te, które 
zostały zakwalifikowane po przeprowadzonej wstępnej diagnozie  pedagogicznej i badaniach 
przesiewowych Przedszkole organizuje  w ramach udzielanej pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dodatkowe zajęcia  ze specjalistami. 
 
6)  Zajęcia dodatkowe  

 
Lp. Rodzaj zajęć Wymiar godzin w tygodniu Liczba dzieci /wiek 

1 Terapia logopedyczna 3 12 dzieci 
 

2 Zajęcia z języka  
niemieckiego 

3  5-6 latki 

3 Religia 1 5-6 latki 
 

4 Zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne 

2 2 dzieci 

 
Dodatkowo w ramach współpracy pomiędzy Przedszkolem Publicznym w Ochodzach, a Domem 
Współpracy Polsko-Niemieckiej w ramach kampanii: „Bilingua - łatwiej z niemieckim”  
w miesiącach wrzesień - grudzień 2020 r.  realizowane były w Przedszkolu dodatkowe zajęcia 
języka niemieckiego  w wymiarze  1 godziny tygodniowo. 

 
Kierując się dobrem wychowanków  konsekwentnie przestrzegamy praw dziecka oraz 
upowszechniamy wiedzę na ten temat wśród całego personelu i rodziców. 
W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
(Dz.U. 2020 poz. 492) w ramach pracy na odległość w Przedszkolu Publicznym w Ochodzach 
 w okresie od 16.03.2020 -  30.06.2020,  podejmowane były następujące czynności: 
 
7) Działania edukacyjne 
  

 tworzenie bazy materiałów potrzebnych do wykonywania pracy na odległość i realizacji 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego (przygotowywanie na każdy dzień 
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zadań i ćwiczeń związanych z realizacją bloków tematycznych podstawy programowej, 
udostępnianie flipbooków ze strony wydawnictwa Mac, w celu ułatwienia wychowankom 
dostępu do książek, kart pracy, wyprawki, wyszukiwanie bajek, opowiadań, tekstów, 
filmików, muzyki potrzebnej do realizacji podstawy programowej), 

 przygotowanie materiałów do wydrukowania i do samodzielnej pracy z zakresu motoryki 
małej, przeliczania, emocji, itp...,    

 udostępnianie odnośników do stron internetowych, materiałów edukacyjnych, 
dydaktycznych w celu poszerzania wiedzy i umiejętności wychowanków, 

 codzienne umieszczanie na stronie internetowej naszego przedszkola  w zakładce 
„Zostań w domu, pobaw się z dzieckiem”: propozycji zabaw i zajęć edukacyjnych 
materiałów (treści opowiadań wierszy i piosenek do nauki na pamięć, propozycje 
prac plastycznych, zabaw badawczych, warsztatów kulinarnych, propozycje zabaw 
ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych), dołączanie jako załączniki pliki graficzne - karty 
pracy, kolorowanki, prezentacje multimedialne z aktualnej tematyki, pliki muzyczne, 
linki do polecanych stron, publikujących ciekawe materiały edukacyjne - filmy, bajki  
i baśnie, teatrzyki, piosenki; zaproszenia do akcji ogólnopolskich (Telefon z papieru), 

 zachęcanie rodziców do aktywności i informacji zwrotnej w postaci zdjęć, filmików, 
informacji o dziecku, 

 otrzymywanie  drogą mailową zdjęć i filmików od Rodziców, codziennie  umieszczanie 
ich na stronie internetowej naszego przedszkola, 

 przygotowanie dodatkowych materiałów dla dzieci, budujących pozytywną atmosferę 
 i utrwalającą więź z przedszkolem (życzenia świąteczne, propozycje z okazji Dnia Matki, 
Dnia Dziecka, Dnia Ojca), 

 przekazanie materiałów udostępnionych przez nauczycieli specjalistów (ćwiczenia 
logopedyczne,  piosenki w języku angielskim), 

 zachęcanie rodziny do wspólnej zabawy podczas działań plastycznych, 
ruchowych, matematycznych adekwatnie do potrzeb i możliwości dzieci, wspólne 
czytanie literatury, eksperymenty, obserwacje przyrodnicze, 

 j) realizacja tematów na bieżąco zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem 
zajęć, proponując  różnorodne formy pracy, umożliwiające realizację podstawy 
programowej. 

 
8) Wykaz realizowanych programów, akcji , uroczystości i imprez  
 

 „Zbieramy plastikowe nakrętki” - akcja charytatywna dla chorego  dziecka mieszkańca 
naszej gminy  - cały rok 2020, 

 Ogólnopolski Program  Edukacyjny organizowany przez firmę BIO-System: „Zbieramy 
baterie” – cały 2020 rok, 

 Ogólnopolski Program edukacyjny: „ Kubusiowi Przyjaciele Natury”,  
 Międzynarodowy Projekt pt. „Piękna Nasza Polska Cała” - innowacja  pedagogiczna 

realizowana w latach 2019 i 2020, 
 Program  adaptacyjny dla dzieci 6 letnich i ich rodziców:  „ Jestem przedszkolakiem  

- będę uczniem”, oparty na współpracy z Publiczną Stowarzyszeniową Szkołą 
Podstawową w Ochodzach w roku szkolnym 2019/2020. Natomiast w 2020/2021 ze 
względu na panującą  pandemię COVID-19 nie jest możliwa realizacja zaplanowanych 
działań z udziałem przedszkolaków, 

 Bal Karnawałowy Przebierańców połączony z obchodami  Dnia Babci i Dziadka  - 
impreza integracyjna z udziałem babć i dziadków naszych wychowanków oraz dzieci 
 z Ochódz nieuczęszczających jeszcze do przedszkola  - 21 stycznia 2020, 

 Międzynarodowy Dzień Kropki – 15 września 2020, 
 Ogólnopolska akcja: „Sprzątanie Świata”-  18 września 2020, 
 Projekt edukacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu „Czyste 

powietrze wokół nas”    -   od 26 – 30 października 2020, 
 Uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka – 21 września 2020, 
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 Warsztaty ekologiczne pt. „Od ziarenka do bochenka” oraz ,,Jesienne dary pól, sadów 
 i ogrodów”  w gospodarstwie  Ligocki Młyn w Ligocie Prószkowskiej – 23 września 2020, 

 Dzień Edukacji Narodowej – 14 października 2020, 
 Udział  w  XI „ Jesienne Nutki” - Prace plastyczne inspirowane muzyką w ramach 

współpracy Przedszkola i Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach, 
Wyróżnienie  pracy przez jury konkursu. – październik 2020, 

 Projekt MEiN:  „Przedszkole - Pamięta” – 05 listopada 2020, 
 Ogólnopolska Akcja MEiN :   „Przedszkole do Hymnu” - 10 listopada 2020, 
 Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF – 20 listopada 2020, 
 Światowy Dzień Pluszowego Misia – 25 listopada 2020, 
 Zabawa Andrzejkowa dla dzieci  -  27 listopada 2020, 
 „Wirtualny Kiermasz Taniej Książki” - współpraca Rady Rodziców z hurtownią i księgarnią 

z Tuliszkowa  - listopad i grudzień 2020, 
 Mikołajki w przedszkolu – 04 grudnia 2020, 
 „Świąteczna dekoratornia” - warsztaty plastyczne, wykonywanie ozdób świątecznych 

choinkowych  - 07 – 08 grudnia 2020, 
 Ogólnopolska  Akcja „ Idą święta - nie o SMS, lecz o kartce pamiętaj”- 11-15 grudnia 

2020, 
 Ogólnopolska Akcja: „Dbam o mój zasięg”  -  wysyłanie tradycyjnych  kartek z życzeniami 

świątecznymi, 
 „Świąteczna dekoratornia”, ozdabianie pierniczków – 18 grudnia 2020, 
 Projekt MEiN „Razem na Święta” - akcja charytatywna - przygotowanie paczki 

świątecznej przez całą społeczność przedszkolną (pracowników, dzieci i rodziców) dla 
samotnej  mieszkanki Ochódz, podopiecznej GOPS w Komprachcicach (współpraca 
 z parafią i sołtysem) -  08 – 16 grudnia 2020, 

 Uroczyste przekazanie paczki z darami  przez dzieci, pracowników i przedstawicieli Rady 
Rodziców mieszkance Ochódz -18 grudnia 2020, 

 Przedszkolna wigilia dla dzieci – 22 grudnia 2020, 
 „Święta tuż, tuż” - prezentacja występów artystycznych dzieci w formie on-line na stronie 

internetowej przedszkola  - 22 grudnia 2020,  
 „W porannym kręgu” - kontynuacja działań innowacyjnych  z zakresu pedagogiki 

freblowskiej w codziennej pracy z dziećmi. 
 

W/w działania  zdecydowanie pozytywnie wpłynęły na jakościowy rozwój Przedszkola. 
Urozmaicają dotychczasowy proces dydaktyczno-wychowawczy, wyzwalają nowe podejście 
nauczycieli do organizacji zajęć i koordynowania różnorodnej działalności wychowanków 
dydaktycznych oraz  tworzenia warunków do samodzielnego organizowania przez dzieci zabaw 
 i sytuacji edukacyjnych. 
 Kierując się dobrem wychowanków  konsekwentnie przestrzegamy praw dziecka oraz 
upowszechniamy wiedzę na ten temat wśród całego personelu i rodziców. 
  
 Przedszkole stwarza możliwości rozwoju fizycznego wychowanków poprzez codzienne zabawy 
w ogrodzie przedszkolnym, wyposażonym w urządzenia dostosowane do potrzeb dzieci, jak  
i organizację imprez sportowo-rekreacyjnych oraz spacerów tematycznych poza terenem 
przedszkola . 

 
9)     Współpraca ze środowiskiem i promocja placówki  

 
 działania skierowane do społeczności lokalnej (wolontariaty, współpraca z różnego 

rodzaju instytucjami, min. Urząd Gminy, Placówki Oświatowe, Samorządowy Ośrodek 
Kultury,  Gminna Biblioteka Publiczna, ,Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, 
Ochotnicza Straż Pożarna, Ksiądz - Parafia, Powiatowy Urząd Pracy w Opolu, itd.), 

 udział w akcjach charytatywnych  min.(zbiórka odzieży dla podopiecznych  Ośrodka  
MONAR - współpraca z księdzem proboszczem, przygotowanie paczki świątecznej dla 
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mieszkanki Ochódz - współdziałanie z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej  i  Sołtysem Ochódz), 

 organizowanie i udział w różnorodnych projektach i konkursach, gminnych, wojewódzkich 
i ogólnopolskich, 

 włączanie się do ogólnopolskich bezpłatnych programów edukacyjnych, 

 współpraca  z lokalnymi mediami w celu promowania pozytywnego wizerunku 
Przedszkola i prezentowania działalności placówki, 

 poszerzenie zakresu działania strony internetowej, tak aby mogła przedstawiać nasze 
bieżące działania i dokonania, być najszybszym sposobem kontaktu  przedszkole - 
rodzice, przedszkole – środowisko lokalne, a zarazem być skuteczną naszą wizytówką  
i promocją, 

 udział w zebraniu wiejskim – OSP Ochodze  - wrzesień 2020, sprawy bieżące sołectwa 
m.in. związane z naszą placówką  -przygotowanie programu artystycznego na 
uroczystość Dożynek Gminnych ,których organizację zaplanowano na sierpień 2021 roku  
w Ochodzach, a także poruszenie sprawy związanej z możliwością powiększenia bazy 
naszej placówki,   

 
 organizacja spotkania w siedzibie Przedszkola z udziałem Dyrektora placówki, członków  

Rady Rodziców, przedstawicieli Gminy jako organu prowadzącego w osobie Pana Wójta  
i kierownika ZOPO, przedstawicieli sołectwa – Radny Gminy i Pani Sołtys w sprawie 
możliwości powiększenia bazy Przedszkola o lokal sąsiadujący z pomieszczeniami 
placówki i możliwością przyjęcia większej liczby dzieci do przedszkola – 07 lutego 2020, 

 
 udział Dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców w zebraniu w Urzędzie z Wójtem Gminy  

i Panią Sołtys Ochódz w sprawie możliwości  powiększenia bazy Przedszkola, 
przeprowadzenia ewentualnego remontu  lokalu  - 22 października 2020 roku, (wcześniej 
zaplanowane zebranie wiejskie, które miało odbyć się  20 października 2020 roku w sali 
OSP nie odbyło się z powodu panującej pandemii i nowych obostrzeń sanitarnych). 

 
 
  
10) Formy  współpracy z rodzicami obejmowały: 
 

 poradnictwo i konsultacje pedagogiczne, rozmowy indywidualne rodziców z dyrektorem, 
nauczycielami i specjalistami zatrudnionymi w placówce, 

 zebrania ogólne, 
 prowadzenie kącika dla rodziców, m. in. informacje na temat realizacji podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego, eksponowanie prac dzieci, informacje 
o mających odbyć się wydarzeniach, 

 organizację imprez okolicznościowych z jednoczesnym udziałem i zaangażowaniem 
rodziców (występy dzieci, warsztaty, konkursy, akcje charytatywne), 

 zajęcia prowadzone przez rodziców chcących podzielić się informacjami o wykonywanej 
przez siebie pracy czy też interesującym hobby, 

 spotkania adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych i ich rodziców, 
 uwzględnianie i realizacja wniosków i inicjatyw zgłaszanych przez rodziców. 

 
11) Doskonalenie zawodowe pracowników i nauczycieli 
 
Przedszkole jest środowiskiem, w którym cały zespół, tj. zarówno pracownicy pedagogiczni jak  
i niepedagogiczni budują wspólną kulturę zespołową oraz dobry klimat przedszkola. To zespół 
chętny do podnoszenia kwalifikacji, doskonalenia, wzajemnego wspierania się. Przyczynia się 
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to, do powstania otwartej i sprzyjającej zaangażowaniu atmosfery, w której zawsze dostrzega się 
potrzeby dzieci. 
Nauczyciele podnosili kwalifikacje zawodowe zgodnie z potrzebami placówki wynikającymi  
z koncepcji pracy przedszkola, priorytetów MEiN, realizowanych planów i programów 
edukacyjnych, zainteresowań kadry  oraz  podejmowali działania innowacyjne, szczególnie 
w kształtowaniu u dzieci postaw patriotycznych, sylwetki dziecka myślącego i kreatywnego. 
W ramach doskonalenia odbywały się: 
 

 kontynuacja działań WDN na terenie przedszkola, 
 organizacja zajęć z udziałem chętnych rodziców, 
 wybieranie wartościowych szkoleń, warsztatów, webinariów on-line  oraz udział w nich, 
 nauka korzystania z przydatnych w codziennej pracy z dziećmi programów  

i aplikacji, a także wykorzystywanie wśród nauczycieli potencjału komputera, 
 wykorzystywanie  sprzętu multimedialnego w codziennej pracy z dziećmi. 
 

W 2020 r na  doskonalenie zawodowe  kadry pedagogicznej z budżetu przedszkola wydana 
została kwota – 1 245,06 zł. W szkoleniach uczestniczył również personel obsługi . 
Koszt przeprowadzonych szkoleń dla pracowników niebędących nauczycielami wyniósł – 950 zł. 
 
12) Remonty, doposażenie bazy Przedszkola 
 
W ostatnich latach czynione są starania do poprawiania warunków lokalowych placówki pod 
kątem funkcjonalności, bezpieczeństwa i estetyki w zakresie, których przeprowadzono wiele 
niezbędnych prac remontowych. W  roku 2020 z uwagi na brak środków w budżecie placówki 
nie było możliwe przeprowadzenie prac remontowych, w tym malowania pomieszczeń 
przedszkola. W miarę posiadanych środków  wzbogacono placówkę w pomoce i materiały 
dydaktyczne konieczne do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,  
a jednocześnie pozwalające na uatrakcyjnienie zajęć z dziećmi. 
Zakupiono 1 klimatyzator do sali zabaw dzieci. Koszt tego urządzenia z montażem wyniósł  
3 302,55 zł. Doposażono również kuchnię przedszkolną w sprzęt AGD o wartości 1 219,00 zł., 
zakupione zostały  naczynia stołowe  o wartości 1 023,11 zł. 
Baza placówki  została doposażona w  notebooka HP - 1 szt. o wartości – 3 250,00 zł. 
Wystąpiła konieczność wymiany  zniszczonego sprzętu  w ogrodzie, zakupione zostały  
2 urządzenia rekreacyjne  dla dzieci o łącznej wartości – 6 900,00 zł. 

 
13) Dążenie do powiększenia bazy Przedszkola w celu: 
 

 stworzenia optymalnych warunków dla rozwoju dzieci, opieki nad nimi dostosowanej do 
wieku i możliwości psychofizycznych, 

 stworzenie warunków do indywidualnej pracy  z wychowankami -  potrzebny jest gabinet  
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

 odpowiedniego zagospodarowania ogrodu przedszkolnego pod kątem wydzielenia stref 
do  rekreacji dla dzieci , grządek - stworzenia ogródka warzywnego i zielarskiego, 

 powiększania zasobów pomocy dydaktycznych. 
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 Publiczne Przedszkole w Komprachcicach  

1) Baza placówki 

Placówka zlokalizowana jest w centrum wsi. Trzy oddziały (75 dzieci) mieszczą się w wolno 
stojącym, zabytkowym,  jednopiętrowym budynku w Komprachcicach przy ul. Opolskiej 1. 

 

Dwa oddziały  (35 dzieci) od 2018 roku funkcjonują w budynku przy Publicznej Szkole 
Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Komprachcicach przy ul. Szkolnej 18.  

 

Dzieci wszystkich oddziałów mają możliwość korzystania z placów przedszkolnych, 
wyposażonych w bezpieczny sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. W 2020 roku poprawiono 
bezpieczeństwo na placu zabaw przy ul. Szkolnej 18 poprzez wycinkę krzewów i montaż 
ogrodzenia betonowego. 

Przedszkole po przeprowadzonym remoncie kapitalnym oraz remontach bieżących  
w poprzednich latach prezentuje się bardzo dobrze, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Sale 
wyposażone są w nowoczesny sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne i bezpieczne zabawki. We 
wszystkich salach i gabinetach jest dostęp do Internetu. Sale  są wyposażone w komputery  
i drukarki oraz 2 sale w rzutniki multimedialne. W większości sal są zamontowane klimatyzatory. 
W placówce ze względów bezpieczeństwa zainstalowano domofony. 
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2) Wychowankowie 

Dzieci uczęszczające do Przedszkola mieszkają w Gminie Komprachcice.  

 

Wyszczególnienie 

  Oddziały w 2020 roku: 

I II III IV V 
Ogólna liczba 
wychowankó
w 

Liczba 
wychowankó
w 

Liczba 
wychowankó
w 

Liczba 
wychowankó
w 

Liczba 
wychowankó
w 

Liczba 
wychowankó
w 

 
Przedszkole 
Publiczne w 
Komprachcicach  

 
25 

 
25 

 
25 

 
 

22 

 
 

13 110 

w tym: 

Rok szkolny 2019/2020 2020/2021 
 
oddział „0” 
oddział poniżej „0”  

 
32 
78 

 
35 
75 

 

3) Oferta edukacyjna 

We wszystkich oddziałach zgodnie z realizowaną podstawą wychowania przedszkolnego dzieci 
uczą się języka angielskiego oraz mają możliwość uczestniczenia w zajęciach z religii. 

W trzech oddziałach ponadto prowadzona jest  nauka języka niemieckiego, jako dodatkowa 
nauka języka mniejszości narodowej. W ramach porozumienia z Domem Współpracy Polsko – 
Niemieckiej w ramach kampanii „Bilingua – Łatwiej z niemieckim” prowadzono również zajęcia 
z pozostałymi dziećmi. 

W przedszkolu stwarzamy optymalne warunki dzieciom mającym trudności rozwojowe poprzez 
dodatkowe wsparcie w bieżącej pracy oraz organizowanie indywidualnych zajęć ze specjalistami 
w odpowiednio wyposażonych i dostosowanych gabinetach: 
a) dwoje dzieci objętych jest kształceniem specjalnym, 

b) 61 dzieci korzysta z terapii logopedycznej, 

c) 5 dzieci korzysta z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. 

Główne kierunki realizacji procesu wychowawczo – dydaktycznego i opiekuńczego dostosowano 
do sytuacji epidemiologicznej w kraju i są one skierowane w dużej mierze na rozwój społeczno – 
emocjonalny oraz na dbałość o wzmożoną higienę i ograniczenie kontaktów poza przedszkolem. 
W/w założenia realizowane są z dziećmi poprzez: 

 udział w III Międzynarodowym Projekcie „EMOCJA”, 
 realizacja innowacji pedagogicznej „Zmierz uczucia”, 
 realizacja ogólnopolskiego programu „Czyste powietrze wokół nas”, 
 udział w programach „Mamo, tato wolę wodę” oraz „Kubusiowi przyjaciele natury”, 
 przystąpienie do VII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Uczymy dzieci 

programować”, 
 udział w konkursach plastycznych na szczeblu wojewódzkim i gminnym. 

  
4) Zatrudnienie 

Zestawienie ilościowe i etatowe kadry pedagogicznej zatrudnionej w placówce pod kątem 
stopnia awansu zawodowego  
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Stan na 
dzień 

Liczba 
nauczycieli 
dyplomowanych 

Etat  Liczba 
nauczycieli 
mianowanych 

Etat  Liczba 
nauczycieli 
kontraktowych 

Etat  Liczba 
nauczycieli 
stażystów 

Etat  

 
30.09.2020 

 
5 

 
5 

 
0 

 
0 

 
4 

 
3,17 

 
2 

 
1,09 

 
W Przedszkolu pracuje jedenastu nauczycieli, w tym jeden nauczyciel współorganizujący 
kształcenie specjalne dla dziecka z Zespołem Aspergera. Zgodnie z potrzebami placówki 
nauczyciele doskonalili się uczestnicząc w kursach i warsztatach zewnętrznych w celu 
podnoszenia jakości pracy przedszkola. Jeden nauczyciel uzyskał dodatkowe kwalifikacje 
w zakresie nauki języka angielskiego. 

Zestawienie ilościowe i etatowe zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami w roku 
2020 

l.p. Stanowisko  Liczba pracowników Liczba etatów 
1 Referent  1 0,5 
2 Intendent  1 1 
3 Kucharz  1 1 
4 Pomoc kuchenna 2 2 
5 Woźny  5  5 
6 Konserwator  1 0,75 
7 Razem  11 10,25 

 
 
 
 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach 
 
 
Zgodnie z założeniami funkcjonowania sportu i rekreacji na terenie Gminy Komprachcice, 
funkcję koordynacyjną pełni Ośrodek Sportu i Rekreacji, który swoją działalność rozpoczął  
w 2002 roku.  
Na terenie gminy działa pięć klubów sportowych, które startują w corocznym konkursie ofert na 
realizację zadań publicznych. W 2020 roku gminne kluby zostały wsparte w następujący sposób: 
- „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 nożnej – 3 000,00 zł. 
Początek roku 2020 nie wskazywał w żaden sposób na to co się niebawem miało się stać. 
Rozgrywane były zawody i turnieje szkolne, na hali odbywały się zajęcia wychowania fizycznego 
oraz treningi młodzieżowe oraz seniorów. Swoje mecze kontynuowały kluby Berland 
Komprachcice (Dreman), LKS OSIR Komprachcice, Victoria Domecko oraz Sukces 
Komprachcice. 
Szczęśliwie udało się zakończyć w lutym 2020 roku, XVII edycję Komprachcickiej Ligi Futsalu. 
Niestety później sprawy sportu i rekreacji mocno się skomplikowały w związku z pandemią. Od 
połowy marca wszystkie zajęcia sportowe oraz szkolne zostały zawieszone do odwołania. 
Jednak praca OSIR-u w Komprachcicach odbywała się pełną parą ponieważ dzięki ogromnemu 
zaangażowaniu mieszkańców  gminy Komprachcice, w naszej hali rozpoczęła się produkcja 
maseczek ochronnych. Ogromna ilość Pań 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 się uszyć ok. 35 tyś. maseczek, które zostały przekazane do różnych 
instytucji typu: szpitale, przychodnie, areszty i więzienia, DPS-y, itp. Maseczki zostały również 
przekazane mieszkańcom gminy Komprachcice.  
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Podczas wakacji przeprowadzono coroczną konserwację nawierzchni hali sportowej. Od 
sierpnia rozpoczęły się normalne treningi drużyn seniorskich.  
We wrześniu rozpoczęły się rozgrywki futsalu, piłki ręcznej, badmintona, siatkówki seniorek  
i seniorów. W październiku rozpoczęły się rozgrywki młodzieżowe i uczniowskie. 
Niestety już jesienią pojawiły się kolejne obostrzenia w funkcjonowaniu sportu i rekreacji, 
komplikując system treningów i rozgrywek w spocie zarówno uczniowskim jak i klubowym.  
W listopadzie udało się zorganizować kolejny już Bieg Niepodległości jednak tym razem  
w formie „wirtualnej”. Każdy kto chciał wziąć w nim udział po zarejestrowaniu się, musiał  
w określonym czasie przebiec dystans 10 km i przesłać na nasz adres wynik. Każdy uczestnik 
biegu tradycyjnie otrzymał przesyłkę z medalem i pakietem startowym.  
Również w listopadzie 2020 roku rozpoczęły się rozgrywki XVIII edycji Komprachcickiej Ligi 
Futsalu. 
Rok 2020 był bardzo trudnym okresem w związku z zawieszeniem w marcu 2020 r. wszystkich 
rozgrywek sportowych, a w końcu, w związku z nasileniem pandemii, ich zakończeniem. 
Pomimo wielu trudności związanych z 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. 
W ubiegłym roku wykonano wiele prac związanych z konserwacją i bieżącym utrzymaniem 
gminnej bazy sportowej: 
a) wykonano remont elewacji hali sportowej OSIR, 
b) wykonano konserwację nawierzchni hali sportowej, 
c) wykonano monitoring wizyjny hali sportowej w Komprachcicach oraz pawilonu sportowego  
w Polskiej Nowej Wsi, 
d) przeniesiono sprzęt z siłowni do nowego, większego pomieszczenie oraz dokupiono znaczną 
część wyposażenia, 
e)  wykonano nawodnienie płyty boiska w Polskiej Nowej Wsi, przy ul. Rolniczej 8, 
f) wykonano nawodnienie i renowację płyty boiska w Wawelnie, przy ul. Sportowej, 
g) zlecono wykonanie projektu i zagospodarowania terenu pod budowę toru do jazdy na rolkach 
PUMPTRACK w Polskiej Nowej Wsi, przy ul. Rolniczej 8,  
7) duża ilość działań dotyczyła prac konserwacyjnych w hali sportowej, na terenach rekreacyjno 
– sportowych, boiskach sportowych, pawilonie sportowym, kompleksie boisk ORLIK.  
 
Poniżej zdjęcia z realizacji zadań: 

 Siłownia w hali OSiR, 
 Monitoring – hala OSiR, 
 Nowa elewacja od strony północnej OSiR, 
 Nawodnienie płyty boiska w PNW, ul. Rolnicza 6 
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 Gminna Biblioteka Publiczna w Komprachcicach 

Gminna Biblioteka Publiczna w Komprachcicach skupia w swojej sieci Filię Biblioteczną  
w Domecku, oraz posiada wydzielony Oddział dla Dorosłych i Oddział dla dzieci. 

W ramach swojej działalności statutowej w 2020r. Biblioteka zakupiła ogółem - 412 woluminów 
książek za łączną kwotę 12 308,57 zł 
1)  Zakup własny   -  240 wol. za kwotę  -  8 000,57 zł;  
2) Z uzyskanej dotacji z MKDN  - 172 wol. za kwotę  - 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. za kwotę 4 267,94 zł (zakup własny)  
oraz 77 wol. za kwotę 1 490,11 zł  (z MKDN); 
5) Dla Filii Domecko zakupiono - 48 wol. za kwotę 1 264,24 zł (z MKDN). 
Zakupiono przede wszystkim książki z beletrystki, zwłaszcza dla dzieci najmłodszych oraz 
uzupełniono lektury dla szkół. Dla czytelników z oddziału dla dorosłych zakupiono dużo nowości 
z literatury pięknej, były to głównie powieści obyczajowe, biografie, historyczne oraz kryminały. 
 Z literatury popularnonaukowej zakupiono książki z działów: ekonomia i pedagogika oraz prawo. 
W roku 2020 zapisanych było ogółem - 1206 czytelników:  681 to osoby uczące się, 314 to 
osoby pracujące, a 211 to pozostali czytelnicy (emeryci, osoby nie zatrudnione). Z pośród 1206 
czytelników 51 czytelników to dzieci do lat 5,  131 czytelników to dzieci w wieku 6-15 lat, 306 
czytelników jest w wieku 16 - 24 lat, 322 czytelników to osoby w wieku 25 – 60 lat, a powyżej 60 
lat jest 126 czytelników. 
Z pośród 1206 czytelników w Oddziale dla dorosłych – było 585 czytelników, w Oddziale dla 
dzieci 447 czytelników, a w Filii Domecko było 174 czytelników. 
Wypożyczenia księgozbioru w 2020r. ogółem – 17501 książek na zewnątrz i 106 na miejscu. 
Czasopism wypożyczono na zewnątrz 216 a na miejscu 144. 

 W związku z ogłoszonym 12 marca stanem epidemii COVID -19, działalność i funkcjonowanie 
Biblioteki uległy zmianie i ograniczeniu. W tym czasie przeprowadzono inwentaryzację okresową 
w Oddziale dla dzieci, która była planowana na lipiec. Po 18 maja otwarto częściowo Biblioteki 
zgodnie z zasadami i obostrzeniami dla epidemii. Ograniczono dostęp czytelników do półek 
z książkami. Książki są wypożyczane czytelnikom na zamówienie, po uprzednim kontakcie 
telefonicznym lub mailowym, bądź bezpośrednio w trakcie wejścia do korytarza Biblioteki, gdzie 
czytelnik oddaje do zwrotu do odpowiednich pojemników swoje książki a zamówione odbiera. 
Gdy wcześniej czytelnik nie zamówił książek to po wejściu do korytarza musi poczekać aż 
bibliotekarz znajdzie mu żądane książki.  Wszystko odbywa się zgodnie z wymogami  
i ostrożnością z zachowaniem reżimu sanitarno-epidemiologicznego. 

W związku z powyższym nie prowadzono od marca  2020 r. otwartej działalności kulturalno-
oświatowej. Jedynie na początku lutego były przyjmowane wycieczki do Bibliotek i odbyła się 
dyskusja o książkach dla dorosłych. 
W listopadzie 2020r.przeprowadzono konkurs internetowy na FB dla dzieci i dorosłych 
czytelników. Konkurs przebiegał pod hasłem „Okładko – znawca Biblioteki” i polegał na 
odgadnięciu tytułów zniekształconych okładek książek, które były wcześniej przez tydzień 
publikowane na FB. 
Osoba która w komentarzu jako pierwsza w każdej grupie (dorośli I, dzieci II) podała właściwy 
tytuł oraz imię i nazwisko autora książki, otrzymała punkt. Wygrał uczestnik, który w dniu 
otwarcia Biblioteki zgromadził największą liczbę punktów w swojej grupie. 
Zwycięzcy z każdej grupy otrzymali nagrody- piękne torby z filcu z logo Biblioteki oraz 
porcelanowe kubki również opatrzone logo. 
Spotkania autorskie oraz pozostałe zajęcia zostały odwołane z powodu epidemii COVID -19. 
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 Samorz ądowy O środek Kultury w Komprachcicach 
 

 Zadania inwestycyjne prowadzone przez Gmin ę i sfinansowane ze środków 
własnych Gminy – 2020 r. 

 
1) Remont sali widowiskowej i pomieszczeń sanitarnych oraz dostosowanie ich do potrzeb 
niepełnosprawnych – w tym zamontowanie przewodów i urządzeń wentylacji mechanicznej oraz 
klimatyzacji, modernizacja ogrzewania - zastosowanie pompy ciepła, wymiana stolarki okiennej 
 i drzwiowej, wymiana podłogi, malowanie ścian, w celu poprawienia akustyki montaż paneli typu 
Ecophon, zamontowanie pętli indukcyjnej na potrzeby osób niedosłyszących; 
2) Malowanie i renowacja elewacji budynku; 
3) Wyposażenie – zakup 200 krzeseł. 
 

 Zadania finansowane z dotacji bud żetowej: 
 

1) Celem strzeżenia własnej jednostki wykonano instalacje oraz montaż nowej centrali 
alarmowej INTEGRA 64 wraz z klawiaturą, czujników PCP oraz okablowanie pod system 
telewizji dozorowej; 
2) W związku z wielkim zainteresowaniem nauką gry na perkusji postanowiliśmy sprostać 
oczekiwaniom odbiorców kultury i rozpoczęliśmy prace związane z przygotowaniem sali 
perkusyjnej. Działania obejmowały uzupełnienie ubytków i szpachlowanie ścian, wyłożenie ich 
płytami gipsowymi oraz pianką poprawiająca akustykę pomieszczenia. Położona została 
wykładzina dywanowa zwiększająca komfort pracy w pomieszczeniu;  
3) Zmodernizowane zostało zaplecze kuchenne wraz z pomieszczeniem sanitarnym. 

 
 Realizowane projekty senioralne - współpraca z grup ami Seniorów 

 
W Samorządowym Ośrodek Kultury w Komprachcicach działa: 
1) Klub Seniora „Uśmiech Seniorów”; 
2) Realizowany jest projekt „Opolski Senior – zapewnienie wsparcia osobom  niesamodzielnym 
oraz ich opiekunom”.  
W roku 2020 z powodu epidemii COVID 19, seniorzy uczestniczyli w zajęciach – wydarzeniach 
stacjonarnych bądź w trybie online.  
 

 Działania i wydarzenia kulturalne dla społeczno ści lokalnej Gminy i poza jej 
obszarami 

 
1) Wojewódzkie konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych – eliminacje gminne – 
współpraca z placówkami oświatowymi; 
2) Warsztaty Kulinarne dla dzieci; 
3) Koncerty relaksacyjne na misach kryształowych; 
4) Walentynkowe warsztaty plastyczne; 
5) Warsztaty tworzenia latawców; 
6) IX Festiwal w Klimatach Bluesa i Rocka; 
7) XXII Ogólnopolski Przegląd Piosenki Religijnej „ Dobrze jest śpiewać naszemu Panu”; 
8) X Jubileuszowy Ogólnopolski Festiwal Piosenki Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego „ Wciąż 
blisko nas” (online); 
9) XI Festiwal „ Jesienne nutki”- prace plastyczne inspirowane muzyką; 
10) Pracownia Świętego Mikołaja – świąteczne warsztaty (online); 
11) Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych Komprachcice 2020; 
12) Choinka! Choinka! Ubierzmy ją razem!. 
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 Zadania rozwoju oraz wspierania profesjonalnej i am atorskiej działalno ści 
artystycznej   

 

Uczestnicy zajęć SOK brali udział w imprezach kulturalnych poza Ośrodkiem Kultury takich jak: 
1) Koncert Kolędowy zespołu ATTONARE i Gminnej Orkiestry Myśliwskiej – kościół pw. 
Chrystusa Króla w Opolu (Metalchem); 
2) XXII Festiwal Kolęd i Pastorałek „Leć kolędo w świat…” Nysa; 
3) XIX Festiwal Piosenki z Serduszkiem w Tułowicach; 
4) Udział wokalistów w Eliminacjach Piosenkobranie Opole 2020, - online; 
5) Oprawa muzyczna Myśliwskiej Orkiestry Gminy Komprachcice podczas uroczystości Święta 
Trzech Króli w Ochodzach; 
6) Konkurs TVP Opole na aranżację „ Ballady o Tolku Bananie”; 
7) Moja świąteczna ozdoba – konkurs na najładniejszą bombkę i kartkę – Miejski Ośrodek 
Kultury w Zabrzu. 

 
Realizując zadania organizowania imprez kulturalnych w tym także dla osób niepełnosprawnych 
odbył się koncert charytatywny zespołu ATTONARE „Gramy dla Kacperka” kościół pw. Św. Anny 
Samotrzeciej w Opolu (Chmielowice) 
 
W związku z COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo, działając profilaktycznie w sprawie 
zagrożenia koronawirusem, wszystkie działania wymagały bieżącego monitorowania dlatego też 
w zależności od sytuacji zajęcia i wydarzenia prowadzone były w formie stacjonarnej lub online. 
 
 

 Zajęcia on-line w trakcie epidemii COVID 19 
 
1) Zajęcia umuzykalniające; 
2) Zajęcia wokalne; 
3) Przygotowanie do Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki „PIOSENKOBRANIE 2020”; 
4) Zajęcia plastyczne – „Pracownia Kreatywny Zakątek”; 
5) Zajęcia instrumentalne; 
6) Zajęcia taneczne. 
 
Relacje fotograficzne z Samorządowego Ośrodka Kultury 
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 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; 
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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. 

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

 
8. Place zabaw - Sześć placów zabaw, które znajdują się w miejscowościach: 
1) Domecko; 
2) Dziekaństwo; 



Raport o stanie gminy Komprachcice – za 2020 r. 
 
 

 

105

3) Ochodze; 
4) Wawelno; 
5) Polska Nowa Wieś; 
6) Osiny. 
 

 Organizacje pozarz ądowe  
 
Na terenie Gminy Komprachcice działają następujące organizacje pozarządowe: 
1) Zarząd  Oddziału Gminnego ZOSP  RP w Komprachcicach; 
2) OSP Domecko; 
3) OSP Komprachcice; 
4) OSP Ochodze; 
5) OSP Polska Nowa Wieś; 
6) OSP Wawelno; 
7)Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim – Zarząd  Gminny oraz 6 
kół  terenowych; 
8) Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu; 
9) Forum dla Gminy Komprachcice; 
10) Fundacja KTOTO – Zrozumieć Alzheimera z siedzibą w Osinach; 
11) Aeroklub Opolski im. Lotników Powstania Warszawskiego z siedzibą w Polskiej Nowej Wsi; 
12) Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP w Komprachcicach; 
13) Ludowy Zespół Sportowy „GAZOWNIK” Wawelno; 
14) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „SUKCES” w Komprachcicach; 
15) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „VICTORIA – Domecko; 
16) Ludowy Klub Sportowy Piłkarzy Ręcznych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji  
w Komprachcicach; 
17) Gminny Klub Sportowy GKS Komprachcice” w Komprachcicach; 
18) Gminne Stowarzyszenie Partnerskie „PARTNER” w Komprachcicach. 
 
Na dzień 1 stycznia 2020 roku 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 7 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 – 3 oferty, 
e) Ludowy Zespół Sportowy „GAZOWNIK” Wawelno; 
 

 W związku z awansem Gminnego Klubu Sportowego „GKS” Komprachcice do ligi 
ekstraklasy futsalu podjęto działania dotyczące zwiększenia środków finansowych 
w budżecie Gminy na zadanie z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
i sportu” o kwotę 25 000,00 zł (dodatkowy konkurs ofert) – zadanie zrealizowano. Na 
zabezpieczenie powyższych zadań przeznaczono kwotę 225 000,00 zł. – zadania zostały 
wykonane. 

Na zabezpieczenie tych zadań przeznaczono kwotę 185 000,00 zł; – zadania zostały wykonane. 
 
2) zadanie ”Działalność na rzecz integracji europejskiej poprzez rozwijanie kontaktów  
i współpracy zagranicznej” 
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- wpłynęła 1 oferta Gminnego Stowarzyszenia Partnerskiego „PARTNER”, opiewająca na kwotę 
20 000,00 zł – zadanie nie zostało wykonane, dotacja została zwrócona w całości do budżetu 
Gminy ze względu na występującą sytuację epidemiczną związaną z COVID – 19; 
 
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 dwie oferty. Oferty złożył Caritas Diecezji Opolskiej na łączną kwotę 140 000, 00 zł na 
obydwa zadania z tym, że na: rehabilitację zdrowotną przeznaczono kwotę 90 000,00 zł, a na 
opiekę pielęgnacyjną przeznaczono kwotę 50 000,00 zł. 
 

 Tryb małych dotacji 
W ramach trybu małych dotacji wsparto wykonanie zadania o nazwie: „Wspieranie  
i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”. Do podziału przeznaczono kwotę 15 000, 00 zł, 
którą zrealizował Gminny Klub Sportowy GKS Komprachcice – otrzymał kwotę 5 900,00 zł na 
udział drużyny młodzieżowej Gminnego Klubu Sportowego Komprachcice w turnieju finałowym 
Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu – U 218, a także kwotę 9 100,00 zł na 
„przeprowadzenie obozu dochodzeniowego dla drużyny seniorów Klubu Sportowego 
Komprachcice w ramach przygotowań do rundy rewanżowej  rozgrywek Ekstraklasy Futsalu 
w sezonie 2020/2021. 
 

 Gminna Rada Sportu. 
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 2020 roku wszystkie posiedzenia Gminnej Rady Sportu, w związku z sytuacją epidemiczną 
w kraju, odbywały się w formie konsultacji online oraz w formie telefonicznej oraz mailowej.    
W trakcie kontaktów online poruszano tematykę działalności sportowej w 2020 roku, omawiano 
również problemy jakie napotykają kluby sportowe podczas realizacji celów statutowych. 
Rok 2020 był bardzo trudnym okresem w związku z zawieszeniem w marcu 2020 roku 
wszystkich rozgrywek sportowych, a w końcu, w związku z nasileniem pandemii, ich 
zakończeniem. Pomimo wielu trudności związanych z 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) Drugie miejsce seniorów Victorii  Domecko w rozgrywkach drugiej 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 uchwały dotyczące: 
1) dalszego dopracowania harmonogramu imprez sportowych dofinansowanych ze środków 
Gminnej Komisji Alkoholowej; 
2) dalszego opracowania wieloletniego planu modernizacji i rozbudowy infrastruktury i bazy 
sportowej Gminy; 
3) opracowanie regulaminu systemu punktacji oceniającego działalność klubów sportowych 
w Gminie Komprachcice. 
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 Uchwały i wnioski zrealizowane w 2020 roku 
 

1) opracowano harmonogram imprez sportowych, które zostały zorganizowane przez kluby 
sportowe (w większości dzieci i młodzieży) i dofinansowanie ze środków Gminnej 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: 
1) wykonano remont elewacji hali sportowej OSiR; 
2) wykonano nawodnienie płyty boiska w Polskiej Nowej Wsi, przy ul. Rolniczej 8; 
3) wykonano nawodnienie i renowację płyty boiska w Wawelnie, przy ul. Sportowej; 
4) zlecono wykonanie projektu i zagospodarowania terenu pod budowę toru do jazdy na rolkach 
PUMPTRACK w Polskiej Nowej Wsi, przy ul. Rolniczej 8; 
5) wykonano prace konserwacyjne na terenach rekreacyjno – sportowych, boiskach sportowych, 
pawilonie sportowym, kompleksie boisk ORLIK; 
6) podczas przerwy wakacyjnej wykonano konserwację nawierzchni hali sportowej. 
 
 

 Przeciwdziałanie przest ępczości w Gminie i ochrona mienia 
 
 Ochotnicze Stra że Pożarne 

 
Jednostki OSP Domecko, OSP Komprachcice oraz OSP Polska Nowa Wieś są włączone do 
struktur Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W roku 2020 na utrzymanie bieżące 
jednostek OSP z budżetu gminy wydatkowano kwotę 190 000,00 zł. 
 

 
 

Jednostka OSP 
 

Liczba 
członków 

OSP 

 
Liczba członków, 

którzy mogą 
wziąć udział  
w akcjach 

ratowniczo-gaśniczych 
 

 
Liczba wyjazdów 
do zdarzeń w 2020 r. 

(pożary, miejscowe 
zagrożenia, 

  alarmy fałszywe) 

 
Samochody 
pożarnicze 

 
OSP   Domecko 

64 27 12 Steyr 15S23, 
Steyr 790 

 
OSP Komprachcice 

48 25 37 Star 244, 
Ford Transit 

460L 

 
OSP    Ochodze 

32 12 13 Star 244 

 
OSP Polska Nowa 

Wieś 

50 33 31 Iveco Unic, 
Volvo FL 280 

 
OSP Wawelno 

51 24 13 Steyr 13S23 
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1) Ochotnicza Straż Pożarna w Komprachcicach 
 
 

 

 
 

2) Ochotnicza Straż Pożarna w Wawelnie 
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3) Ochotnicza Straż Pożarna w Ochodzach 
 

 
 

 
 

4) Ochotnicza Straż Pożarna w Polskiej Nowej Wsi 
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5) Ochotnicza Straż Pożarna w Domecku 
 
 

 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 2020 odnotowano 2 udostępnienia dla Policji – zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym oraz 2 udostępnienia osobom fizycznym – różne sprawy.  

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. 

W roku 2020 zakupiono kamery dla sołectwa Polska Nowa Wieś celem ich przyszłego montażu 
i włączenia do systemu monitoringu gminnego. 

 
 Działania Policji  

 
1) Na terenie Gminy Komprachcice złożono: 
a) 71 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa,  
b) 37 zawiadomień o możliwości popełnienia wykroczenia, 
c) 43 postępowania organy prowadzące postępowanie stwierdziły wypełnienie znamion czynów 
zabronionych; 
2) Czyny zabronione: 
a) przeciwko zdrowiu i życiu – 2 czyny, 
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b) przeciwko mieniu – 8 czynów, 
c) dot. przestępstw gospodarczych – 4 czyny, 
d) dot. niedopełnienia lub przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego – 0; 
3) Największym problemem w Gminie Komprachcice są sprawy dotyczące kwestii rodzinnych, 
okołorozwodowych oraz w związku z prowadzonymi „Niebieskimi Kartami”. Odnotowano także 
wzrost prowadzonych postępowań dotyczących nie alimentacji;  
4) Podjęte w Gminie Komprachcice akcje informacyjne i prewencyjne polegały na 
przeprowadzaniu przez dzielnicowych KP Niemodlin spotkań z sołtysami wsi oraz ze 
społecznością lokalną, podczas których przekazywano informacje, ulotki, plakaty dot. aktualnych 
zagrożeń: „bezpieczny senior”, „oszustwa metodą na wnuczka”. W roku 2020 funkcjonariusze 
Policji nie przeprowadzali badań poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy; 
5) W pracach Zespołu Interdyscyplinarnego funkcjonariusze KP Niemodlin wzięli udział łącznie 
w 73 posiedzeniach Grup Roboczych oraz w 8 spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego.   
 

 Działania Stra ży Miejskiej  
 
W roku 2020  Straż Miejska Oddział Komprachcice legitymowała 179 osób, w tym pouczono 134 
osoby. 
 
Straż Miejska prowadziła następujące działania: 
 
1)  Działania proekologiczne:  

 Kontrola podłączenia do kanalizacji oraz rachunków na wywóz nieczystości ciekłych – 17 
 kontrola nieruchomości -23 
 kontrola prawidłowej segregacji – 17 
 kontrola porządku miejsca na pojemniki na odpady – 10 
 kontrola prawidłowości oznakowania pojemników - 15, 
 kontrola dzikiego wysypiska śmieci – 85 
 kontrola w trybie art. 334 Prawo ochrony środowiska ( paleniska przydomowe, 

posiadanie odpowiednich certyfikatów wystawionych  przez punkty sprzedaży opału) – 
41 

 kontrola w trybie art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska  - 35 
 spalanie w ognisku - termiczne przekształcanie odpadów – 24 
 spalanie w piecu - termiczne przekształcanie odpadów – 9 
 kontrola DOGO ( deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi) – 16 
 kontrola tytułu prawnego – 15 
 brak kontenera na odpady pochodzące z remontu – 4 

Sankcje karne :   
 MKK - art. 191 ustawy o odpadach (spalanie odpadów) – 10  
 MKK - art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości o porządku w gminach (brak 

rachunku na wywóz nieczystości ciekłych) - 2 
 MKK - art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości o porządku w gminach 

(nieprawidłowa segregacja) – 2 
 MKK – art. 10 ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości o porządku w gminach (brak 

deklaracji DOGO) – 1 
 MKK – art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości o porządku w gminach (naruszenie 

warunków selektywnej zbiórki odpadów) – 1 
 MKK – art. 10 ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości o porządku w gminach (pozbywanie 

się odpadów na terenie nieruchomości zgodnie w wymogami Regulaminu ) – 1 
 MKK – art. 334 Ustawy Prawo ochrony środowiska (spalanie w piecu biomasy 

przekraczającej 20 % wilgotności) – 1 
 Wnioski do sądu - 2 
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2) Wykroczenia porz ądkowe 

 osoby nietrzeźwe doprowadzone do izby wytrzeźwień -4 
 osoby nietrzeźwe doprowadzone do miejsca zamieszkania – 5 
 kontrola w trybie art. 43` ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi – 267 
 kontrola dotycząca zwierząt ( brak środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia art. 77 

kw., ranne / chore zwierzęta, uciążliwa hodowla zwierząt ) - 289 
 kontrola terenów zielonych – 40 
 kontrola terenów publicznych - 48 
 interwencje  zgłoszone przez mieszkańców – 115 
 interwencje zlecone przez dyżurnego straży miejskiej / policji – 171 
 interwencje zlecone przez policję – 87 
 inne zlecone interwencje – 165 
 interwencje podjęte z własnej inicjatywy - 2694 

 
 Sankcje karne: 

 MKK art. 77 kodeksu wykroczeń  -3 
 MKK art. 43’ p 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi -6 
 MKK art. 43’p 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 1 
 MKK art. 141 kodeksu wykroczeń (używanie słów nieprzyzwoitych) – 1 
 MKK z art. 54 kodeksu wykroczeń ( nie przestrzeganie obostrzeń wynikających ze stanu 

epidemii) - 2 
 
3) Wykroczenia drogowe 

 Kontrola warunków zatrzymania i postoju pojazdów – 420 
 Postój na chodniku – brak 1,5 metra przejścia dla pieszych – 28 
 Zatrzymanie pojazdu na drodze dla rowerów – 19 

 Sankcje karne: 
 MKK art. 92 k.w , 97 k.w. - 11 
 Pouczenia – 57  
 Wniosek do sądu 1 

 
4) Zabezpieczenia  imprez i uroczysto ści  gminnych,  ko ścielnych i wojskowych   - 9 
   
5) Inne   

 Działania z foto pułapką  5 razy ( 1x Polska Nowa Wieś ul. Leśna dzikie wysypisko 
śmieci, 2x Komprachcice ul. Cmentarna  porzucanie śmieci do kontenera cmentarza, 2x 
Ochodze, ul. Opolska  tereny rekreacyjne – dewastacja mienia)      

 Współpraca z wydziałem ochrony środowiska, odbiory instalacji grzewczych – 35 
 Prelekcje i profilaktyka w szkołach / przedszkolach: 

- ilość prelekcji  - 27 
- ilość klas – 32 
- ilość osób – 479  
- patrole szkolne – 8 

6) Kontrole – oddziaływanie  prewencyjne 
 kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych – 23 
 kontrola numeru porządkowego posesji -17 
 kontrola numeru porządkowego - oświetlenie -6 
 kontrola obiektów oświaty - 317 



Raport o stanie gminy Komprachcice – za 2020 r. 
 
 

 

113

 kontrola placów zabaw - 123 
 kontrola terenów rekreacyjnych -471 
 kontrola ogrodów działkowych – 84 
 kontrola parkingu placówki handlowej – 202 
 kontrola stanu technicznego placu zabaw – 70 
 kontrola cmentarza – 41 
 kontrola stanu technicznego infrastruktury – 20 

 
 
 
7) Działania zwi ązane z Epidemi ą COVID-19 na terenie Gminy Komprachcice: 

 kontrola osób będących w izolacji domowej – 978 
 kontrola osób będących na kwarantannie domowej – 542 

 
 
8) Wyniki cało ściowe za 2020r: 
 

 podjęto 3223 interwencje  
 pouczono 134 osoby  
 nałożono 42 MKK 
 sporządzono 3 wnioski o ukaranie do sąd. 

 
 Zakończenie  

 
Rok 2020, to czas działalności samorządu gminnego w reżimie sanitarnym,  z koniecznością 
sporządzenia oceny ryzyka, po kontroli zaleconej przez Sanepid w Opolu na wszystkich 
obszarach działania (wszystkie jednostki organizacyjne oraz Urząd Gminy).  
Globalna pandemia COVID – 19  i wywołany nią kryzys społeczno – gospodarczy miały i nadal 
mają negatywny  wpływ na finanse Gminy oraz na realizację zadań gospodarczych. Pandemia 
spowodowała wzrost wydatków i spadek dochodów, ze względu na podjęte decyzje rządu 
o zamknięciu zakładów pracy oraz zakładów produkcyjnych. Trzeba było koncentrować uwagę 
na radzeniu sobie ze stanem zagrożenia zdrowia publicznego, podejmować decyzje adekwatnie 
do sytuacji epidemiologicznej i nakazów rządu.  
Brak logiki i chaos w niektórych działaniach odgórnych ograniczył dochody gmin, bez 
uszczuplenia zadań oraz bez rekompensaty ubytku środków finansowych. Gmina musiała 
szukać oszczędności, gdyż brak było dochodów z należnych podatków i opłat lokalnych. Wielu 
przedsiębiorców zwróciło się o umorzenie bądź odroczenie należności podatkowych. Pandemia 
dotknęła wszystkich bez wyjątku, ale szczególnie ucierpiały Instytucje Kultury, Ośrodek Sportu  
i Rekreacji, Szkoły, Przedszkola i Żłobek. 
Gmina ubiegała się o środki tzw. covidowe na realizację kilku zadań, na które otrzymała dotację. 
Pomimo wszystkich ograniczeń związanych z prawidłowym funkcjonowaniem samorząd Gminy 
Komprachcice wykonywał swoje zadania w sposób ciągły, bez zamykania Urzędu dla klientów 
 i mieszkańców z zachowaniem szczególnych wymagań sanitarnych i środków ostrożności. 
W newralgicznych tylko momentach doszło do pracy zamiennej i rozproszenia pracowników, aby 
zapewnić nieprzerwane działanie.  
Zaplanowane zadania udało się zrealizować dzięki bardzo dobrej współpracy z samorządem 
Powiatu Opolskiego i Zarządem Dróg Powiatowych, z Urzędem Marszałkowskim i Zarządem 
Dróg Wojewódzkich, ze służbami Wojewody Opolskiego, z Aglomeracją Opolską, Związkiem 
Gmin PROKADO oraz innymi podmiotami współpracującymi z Gminą Komprachcice. 
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Przedkładam niniejszy raport, dziękując jednocześnie Radzie Gminy Komprachcice za rzetelną  
i owocną współpracę, właściwe i sprawne działanie w dążeniu do unowocześniania 
 i usprawniania życia mieszkańców we wszystkich możliwych płaszczyznach życia  
i oczekiwaniach. 
  
Komprachcice, dnia 18 maja 2021 r. 
                                                                                         
Wójt Gminy Komprachcice 
 /-/ Leonard Pietruszka 
                                                                                          
                                                                                               


