
REJESTR UMÓW - 2022 r. 

Nr umowy
Data zawarcia 

umowy
Podmiot z którym 
zawarto umowę

Przedmiot umowy 
Klasyfikacja 

budżetowa (dział, 
rozdzial, paragraf)

Współfinansowanie ze 
srodkow zewnętrznych

kwota netto kwota brutto
(określenie procentowe 

lub kwotowe)

1 31.01.2022 r.
Gabinet Weterynaryjny  

Jan Piskoń ul. Opolska 30 
47-100 Strzelce Opolskie

usługa w zakresie odbioru, przewozy 
materiałów oraz utylizacji padłych 

zwierząt: lesntch, domowych i 
gospodarczych w rozumieniu ustawy 

o ochronie zwierząt

u 351,85
jednorazowy odbiór padłego zwierzęcia (niezaleznie od wagi i 
gatunku) 380,00

dz.900                   rozdz. 
90026                               

paragraf 4300
31.01.-31.12.2022 nie dot.

2 31.01.2022 r. 
Gabinet Weterynaryjny  

Jan Piskoń ul. Opolska 30 
47-100 Strzelce Opolskie

świadczenie usługi weterynaryjnej w 
zakresie interwencyjnego udzielania 
opieki weterynaryjnej, zapewnienia 
całodobowej opieki weterynaryjnej 
w przypadku zdarzeń drogowych z 
udziałem zwierząt, tymczasowej 

opieki i leczenia weterynaryjnego 
zwierzat, które w wyniku wypadkow 
losowych utraciły czasowo właścicieli 

oraz w razie konieczności uspania 
zwierząt 

u

cennik usług lekarsko-weteranyjnych: 
1) uzycie aplikatora - 555,55 zł,
2) dojazd do miejsca zgłoszenia wypadku lub innego 
zdarzenia - 2,59 zł/km
3) Interwencja lekarsko-weterynaryjna: w godz. 8:00-16:00 - 
92,59 zł/ godz:16:00-8:00 oraz dni wolne od pracy i święta - 
185,18 zł/ godz.
4) Przetrzymywanie zwierząt w pomieszczeniach do 
obserwacji zwierząt i całodobowa opieka - 50,92 zł/ doba
5) Podanie środkow farmaceutycznych- wg ceny leków
6) Eutanazja zwierzęcia 92,60 - 185,18 zł
7) W przypadku utylizacji zwłok zwierząt padłych lub 
poddanych eutanazji:
a) dojazd specjalistycznym środkiem transportu - 2,59 zł / 
km, 
b) inne czynności związane ze zwalczaniem chorób zwierząt - 
92,59 zł / godz. 
8)Unieszkodliwienie odpadów tj. zwierzęta padłe, 
odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości 
niebezpieczne lub odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca 
materiał szczególnego i wysokiego ryzyka- 3,70 zł / kg                                                                                                      
9) Całodobowy dyżur telefoniczny - 416,66 zł/miesiąc

cennik usług lekarsko-weteranyjnych:
1) uzycie aplikatora - 600 zł,
2) dojazd do miejsca zgłoszenia wypadku lub innego 
zdarzenia - 2,80 zl/km
3) Interwencja lekarsko-weterynaryjna: w godz. 8:00-16:00 - 
100 zł/ godz:16:00-8:00 oraz dni wolne od pracy i święta - 200 
zł/ godz.
4) Przetrzymywanie zwierząt w pomieszczeniach do 
obserwacji zwierząt i całodobowa opieka - 55 zł/ doba
5) Podanie środkow farmaceutycznych- wg ceny leków
6) Eutanazja zwierzęcia 100-200 zł
7) W przypadku utylizacji zwłok zwierząt padłych lub 
poddanych eutanazji:
a) dojazd specjalistycznym środkiem transportu - 2,80 zł / km, 
b) inne czynności związane ze zwalczaniem chorób zwierząt - 
100 zł / godz. 
8)Unieszkodliwienie odpadów tj. zwierzęta padłe, odpadowa 
tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne lub 
odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał 
szczególnego i wysokiego ryzyka- 4,00 zł / kg                                                                                                            
9) Całodobowy dyżur telefoniczny - 450zł/miesiąc

dz.900                                    
rozdz. 90026                

paragraf 4300
10.01.-31.12.2022 nie dot.

Data obowiązywania 
umowy (data 

rozpoczecia - data 
zakonczenia) 

Wartość umowyRodzaj 
zamowienia 

U - usługi,       
D - dostawy,       

R-roboty



3 31.01.2022 r.
PUPHW "GABI"                            

ul. Dworcowa 24                        
47-120 Żędowice

odławianie (wyłapywanie) 
bezdomnych zwierząt, transport i 

umieszczenie odłowionych zwierząt 
w schronisku dla bezdomnych 

zwierząt w miejscowości Paryż, 
zapewnienie opieki lekarsko-

weterynaryjnej w miejscu 
odłowienia i w czasie transportu i 

pobytu w schronisku, pobyt w 
schronisku

u

1) za odbiór bezdomnego zwierzęcia (psa, kota) z miejsca 
przebywania zwierzęcia, łącznie z kosztami dojazdu do gminy 
Komprachcice i transportu do schroniska ustala się: 600 zł 
brutto (słownie: sześćset złotych) za każdego psa, w tym suki 
z miotem;
2) za wyłapanie bezdomnego psa wraz z szukaniem w terenie,  
łącznie z kosztami dojazdu do gminy Komprachcice i 
transportu do schroniska ustala się: 630,00 zł brutto (słownie: 
sześćset trzydzieści złotych) za każdego psa, w tym suki z 
miotem;
3) za wyłapanie i odbiór bezdomnego kota, w tym z miotem 
lub szczenięcia,  łącznie z kosztami dojazdu do gminy 
Komprachcice i transportu do schroniska ustala się: 620,00 zł 
brutto (słownie: sześćset dwadzieścia  złotych) za każdego 
kota, w tym z miotem i szczenięcia;
4) za podjęte czynności w dni wolne od pracy ustala się 
dodatkowe wynagrodzenie: 240,00 zł brutto (słownie: 
dwieście czterdzieści złotych);
5) za przetrzymanie bezdomnego zwierzęcia przed 
przekazaniem go do schroniska, na życzenie Gminy lub na 
zlecenie weterynarza  (zwierzę chore wymagające 
kwarantanny) – 34 zł/dobę brutto;
6) za podjęcie czynności zmierzających do wyłapania 
bezdomnego zwierzęcia z negatywnym skutkiem (zwierzę 
uciekło w nieznanym kierunku, nie było prowadzone szukanie 
zwierzęcia w terenie) ustala się: 550,00 zł brutto (słownie: 
pięćset pięćdziesiąt złotych);

dz.900                   rozdz. 
90026 paragraf 4300

31.01.-31.12.2022 nie dot.

4 31.01.2022 r.

"ZWIERZ" Ogólnopolska 
Fundacja na Rzecz 

Ochrony Zwierząt ul. 
Ekonomiczna 20 43-150 

Bieruń

umowa darowizny będąca 
elementem wykonania projektu 

ZWIERZowa Akcja Kastracja
u umowa darowizny 5 000,00

dz.900                                    
rozdz. 90026                

paragraf 4300
31.01.-31.10. 2022 nie dot.

5 01.02.2022 r. Miasto Opole

Aneks do porozumienia 
międzygminnego z dn. 28.02.2018 r. 

w sprawie utworzenia wspólnej 
Straży Miejskiej 

u dotacja 87.000,00
dz.754                           

rozdział  75416                        
paragraf 2310

01.02 - 31.12.2022 nie dot.

6 02.02.2022 r. Miasto Opole

Aneks do porozumienia 
międzygminnego z dn. 31.12.2013 
r. w sprawie powierzenia zadań w 

zakresie likalnego transportu 
zbiorowego

u dotacja celowa 230 472,00
dz.600                           

rozdz. 60004 
paragraf 2310

01.01 - 31.12.2022 nie dot.



7 22.02.2022 r. 

Rhenus Data Office 
Polska Sp. z o.o. al. 

Katowickiej  66 05-830 
Nadarzyn

brakowanie dokumentacji 
niearchiwalnej

u 700,00
861 (cena zalezna od ilości pojemników: 4 pojemniki x 

175 zł)

dz.  750   
rozdz.75023 paragraf 

4300
22.02. - 31.03.2022 nie dot.

7 19.01.2022

Skarb Państwa                
w imieniu którego 

działa Centrum 
projektów Polska 

Cyfrowa ul. Spokojna 13 
A 01-044 Warszawa

grant dot. cyfryzacji j.s.t. u grant 273.330,00
dz.  750   

rozdz.75023 paragraf 
6050, 6060

19.01.2022-30.09.2023 100 % dofinansowania

8 24.01.2022

Fundacja Edukacyjna 
ODITK ul. Jana 

Heweliusza 11  80-890 
Gdańska

ASPE-zatrudnienie asystentów dla 
uczniów ze specjalnymi 
potrzebami w Gminie 

Komprachcice

u grant 87 097,90 01.03.2022-28.02.2023 100 % dofinansowania



8a 24.01.2022
TAURON Sprzedaż Sp. z 
o.o. ul. Łagiewnickiej 60, 

30-417 Kraków 

dostarczenie prądu ul. 
Nowowiejska 3, Wawelno (obiekt 

nowej remizy) 
u 0,00

opłaty zgodnie z obowiązującą taryfą OSD (dystrybucja) i 
aktualną taryfą sprzedawcy (sprzedaż energii) 

21.02.2022-31.12.2022 nie dot. 

9 08.02.2022

Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska                
i Gospodarki Wodnej  
ul. Konstruktorska 3a, 

02-673 Warszawa

Usuwanie odpadów z folii 
rolniczych, siatki i sznurka do 

owijania balotów, opakowań po 
nawozach i typi Big Bag

u dotacja 4 440,00
dz. 900   rozdz.90005 

paragraf 4300
01.04-30.06.2022 nie dot. 

10 28.02.2022

Wolters Kluwer Polska 
Spółka z o.o.  ul. 

Przyokopowej 33, 01-
208 Warszawa

licencja na korzystanie z publikacji 
elektronicznych-prawnych 

wydawanych przez
Licencjodawcę w ramach oferty 

„LEX”

u 3 369,92 4145 01.03.2022-28.02.2023

11 10.03.2022

Przedsiębiorstwo 
Usługowo-Handlowe 

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 
ul. Kubickiego 9 lok. 5 

02-954 Warszawa

przedłużenie usługi eGmina z 
modułwmi iMPA i iMPZP

u 3 000,00 3690 01.04.2022 - 31.03.2023 nie dot.

12 14.03.2022

Air Press Elżbieta 
Wanik, Bogdan Wanik 

Sp. Jawna ul. Pisankowa 
1, 45-841 Opole

zakup kompletu węży 
hydraulicznych do agrgatu 

hydraulicznego oraz przewody 
hydrauliczne do narzędzi OSP 

Komprachcice

z 9 976,50 12 271,10 14.03.- 30.06.2022 nie. Dot. 

13 15.03.2022
SGS Polska sp. z o.o. ul. 
Jana Kazimierza 3, 01-

248 Warszawa

monitoring składowiska odpadów 
innych niż niebezpieczne i 
obojetne w m. Domecko

u 6.920,00 8 511,60 23.03.2022-28.02.2024 nie dot. 

14 15.03.2022
SGS Polska sp. z o.o. ul. 
Jana Kazimierza 3, 01-

248 Warszawa

wykonanie badań 
monitoringowych składowiska 

odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojetne w m. 

Domecko

u 1 640,00 2 017,20 23.03.2022-28.02.2024 nie dot.

15 30.03.2022
Architekt Bartosz 

Młynarski ul. Mała 3/11 
31-103 Kraków

projekty przedszkola (ochodze, 
Komprachcice, Polska Nowa 

Wieś); inwentaryzację budowlaną 
budynku przedszkola w Polskiej 

Nowej Wsi;; uzyskanie 
prawomocnej dec yzji ZDW w 
Opolu dot. zmiany lokalizacji 

zjazdu publicznego dla 
przedszkola we wsi Polska Nowa 

Wieś

u 17.700,00 21 771,00 30.03 - 08.04.2022 nie dot.



16 06.04.2022

4CS Sp. z o.o., ul. 
Kazimierza Wielkiego 
7/5, Zielona Góra 65-

047

przeprowadzenie audytu 
bezpieczeństwa Urzędu Gminy w 

Komprachcicach, tj. dokonanie 
oceny zgodności funkcjonujących 

zasad i procedur dotyczących 
zarządzania bezpieczeństwem 

informacji, w tym przetwarzania 
danych osobowych, z 

obowiązującymi aktami prawnymi

u 4 900,00 6.027,00 06.04-20.06.2022 nie dot.

17 08.04.2022

JOPEK RECYKLING Jopek 
Dawid

ul. Przemysłowa 12, 
63-330 Fabianów

usuwanie folii rolniczych i innych 
odpadów pochodzących z 

działalności rolniczej z 
gospodarstw rolnych z terenu 

Gminy Komprachcice

u 4 395,60 4 747,25 08.04-20.05.2022 nie dot. 

18 14.04.2022

Przychodnia 
Weterynaryjna Estera 

Król ul. Lipowa 3                    
46-070 Polska Nowa 

Wieś 

Wykonanie usług w ramach 
"Akcja Kastracja"

u 8 130,08
10000 (Wykonawca nie może przekroczyć wskazanej 

kwoty)
 20.04. - 15 .10.2022 nie dot. 


