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Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej nr 36.2022 
z dnia 5 września 2022 r. 
  
Temat: Ekologia w naszej gminie ze szczególnym uwzględnieniem działań zmierzających do 
poprawy jakości powietrza, analiza, podłączeń do istniejącej sieci kanalizacyjnej, kontrola posesji 
niepodłączonych do kanalizacji. Sprawozdanie z działalności proekologicznej straży miejskiej w 
Komprachcicach.  
  
Komisja Społeczna w składzie: 

1. Agnieszka Zyzik – Przewodnicząca Komisji 

2. Anita Jesse – Członek Komisji 

3. Beata Smarzlik - Członek Komisji 

4. Stanisław Korzekwa - Członek Komisji 

5. Damian Piechaczek - Członek Komisji 
6. Marcin Tworuszka - Członek Komisji 

 
W posiedzeniu komisji wziął udział Wójt Gminy Komprachcice Leonard Pietruszka, Przewodniczący 
Rady Gminy Krzysztof Szopa,  Inspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Regina Jurek, 
Podinspektor ds. księgowości i gospodarki odpadami Roman Fedorowski oraz II z-ca Komendanta 
Straży Miejskiej w Opolu Robert Jonczyk. 
 
 Celem posiedzenia komisji poświęconego ekologii było sprawdzenie w jakim zakresie 
instytucje odpowiedzialne w naszej gminie za działania proekologiczne realizowały zadania 
związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska w 2021 oraz 2022 roku. Omawiany okres był 
wyjątkowo trudnym czasem ze względu na pandemię oraz wojnę w Ukrainie, które zmieniły priorytety 
działań zarówno samorządu jak i straży miejskiej. Sytuacja ta odbiła się m.in. na kontroli podłączeń 
do kanalizacji oraz egzekwowaniu przez pracowników urzędu przestrzegania prawa w tym zakresie. 
Komisja omówiła temat kanalizacji, a mianowicie sprawdzenie ile posesji nadal, mimo braku 
przeciwwskazań nie jest podłączona do sieci kanalizacyjnej. Regina Jurek zapewniła, że do końca I 
kwartału 2023 r. zostanie sporządzone sprawozdanie z ilości posesji niepodłączonych do kanalizacji 
oraz ilości umów podpisanych na odprowadzanie ścieków komunalnych na podstawie informacji 
przekazanych przez WiK Opole i ZGKiM Komprachcice. Obecnie trwają kontrole stopnia podłączeń 
do kanalizacji prowadzone przez Straż miejską.  
 

W gminie mamy dwóch oddelegowanych strażników, których praca sprowadza się nie tylko 
do dbania o bezpieczeństwo, ale również do zadań związanych z ekologią. Niestety strażnicy 
nadzorujący gminę Komprachcice nie uczestniczyli w pracach komisji, w związku z tym radni nie 
uzyskali bezpośredniej informacji o pracy straży na terenie gminy Komprachcice.  
Działania Strażników w roku 2021 przedstawił na podstawie sprawozdania – stanowiącego załącznik 
do protokołu pan Robert Jonczyk. W ostatnim czasie kontrole straży obejmowały przede wszystkim 
stosowanie się mieszkańców do obostrzeń związanych z Covid 19. 
W ramach eko patrolu strażnicy kontrolują również posesje, na których widzą źle traktowane 
zwierzęta. Problem psów w niewielkich klatkach lub uwiązanych na łańcuchu nadal istnieje w gminie 
Komprachcice.  
 
Komisja pozytywnie ocenia pracę strażników na rzecz dbania o ekologię w gminie Komprachcice i 
popiera pomysł zwiększenia ilości wystawianych mandatów za powtarzające się wykroczenia 
popełniane notorycznie przez mieszkańców. 
 
 Kolejnym tematem obrad Komisji Społecznej była gospodarka odpadami. Odpowiednia 
segregacja nadal nie jest prowadzona przez wielu mieszkańców. Wynika to zarówno z niewiedzy jak 
i z braku kontroli pojemników. Wójt zapewnił, że będzie prowadził rozmowy z firmą Remondis 
dotyczące sprawdzania pojemników. Głównym celem kontroli jest zdyscyplinowanie mieszkańców i 
przypomnienie, że segregacja odpadów nie jest przywilejem, tylko obowiązkiem. Mieszkańcy muszą 
mieć świadomość, że koszty systemu gospodarki odpadami stale rosną a żeby uniknąć podwyżek 



dla mieszkańców, musimy lepiej je segregować. Nie możemy lekceważyć zarówno ekonomicznych, 
jak i ekologicznych skutków zaniedbywania segregacji odpadów. Udział frakcji zmieszanych 
odpadów w ogólnej masie odpadów powinien być jak najmniejszy a często w pojemnikach 
mieszanych ląduje np. gruz. 
 
Nie sposób także nie wspomnieć o nieszczelności systemu opłat za odpady komunalne. Jest 
możliwość weryfikacji danych z deklaracji dotyczącej odpadów składanych przez mieszkańców 
poprzez krzyżowe sprawdzenie danych w dostępnych urzędowi danych. Np. zużycia wody przez 
dane gospodarstwo, rejestry dostępne w urzędzie (np. SIO, USC), czy też dane dostępne w GOPS. 
Duża rozbieżność pomiędzy ilością osób zameldowanych w gminie a tych podanych w deklaracjach 
nasuwa podejrzenie, że nie wszystkie osoby są w deklaracjach ujawnione. Uszczelnienie systemu 
jest społecznie akceptowalne przez osoby uczciwie wypełniające deklaracje i płacące opłaty 
śmieciowe.  
 

Omawiając pojawiający się jesienią problem zanieczyszczenia powietrza w wyniku 
ogrzewania domostw, członkowie komisji wyrazili obawy dotyczące materiałów, które w tym sezonie 
mogą zostać użyte do opału. Obawy są uzasadnione obserwując dostępność, jakość i cenę węgla. 
Dodatkowo wskazówki prezesa PiS, że „trzeba w tej chwili palić wszystkim, no poza oczywiście 
oponami i tym podobnymi rzeczami, (...) bo po prostu Polska musi być ogrzana" mogą wpłynąć na 
wzrost ilości spalanych odpadów.  

Pocieszający jest fakt, że mimo niepewnej sytuacji gospodarczej i politycznej, mieszkańcy 
nadal składają wnioski o przyłączenie do sieci gazociągowej, rośnie również zainteresowanie 
instalacją pomp ciepła. 
 Na posiedzeniu komisja omówiła również problem bezpieczeństwa w gminie Komprachcice. 
Zarówno wójt jak i radni otrzymują sygnały o agresywnych zachowaniach mężczyzn spotykających 
się w godzinach wieczornych na terenie wsi Komprachcice w okolicach budynku SOK, kościoła oraz 
szkoły podstawowej.  Ponieważ w tym czasie nie ma dyżurów strażników wykroczenia te są 
zgłaszane na policję. Pomimo zgłoszeń na Komisariat Policji w Niemodlinie precedensy powtarzają 
się stanowiąc zagrożenie dla mieszkańców. Na wniosek wójta oraz radnych zostaną odczytane 
zapisy monitoringu w celu zidentyfikowania przez policję sprawców wykroczeń. Radni ustalili, że 
problem bezpieczeństwa zostanie poruszony na oddzielnej komisji. 
 
 
KOMISJA WNIOSKUJE O: 
1. Egzekwowanie przez Straż Miejską przestrzegania przepisów prawa w zakresie ekologii. 

Stosowanie mandatów w powtarzających się wykroczeniach. 
2.  Dalsze kontrole posesji pod kątem podłączeń do kanalizacji, przygotowanie oraz przekazania 

radnym sprawozdania z ilości posesji niepodłączonych do kanalizacji oraz ilości umów 
podpisanych na odprowadzanie ścieków komunalnych. 

3. Wznowienie egzekwowania przez Wójta podłączeń do kanalizacji. Wydawanie decyzji 
administracyjnych. 

4. Prowadzenie przez straż miejską kontroli posesji pod kątem materiałów spalanych w piecach, 
podłączeń do kanalizacji oraz traktowania zwierząt. 

5. Zwiększenie ilości fotopułapek. Systematyczne ich odczytywanie. 
6. Prowadzenie kontroli krzyżowych prowadzonych przez Straż Miejską oraz Urząd Gminy.  
7. Systematyczne zgłaszanie przez wójta każdego przypadku zakłócania porządku do Komisariatu 

Policji w Niemodlinie oraz wnioskowanie o odczyt monitoringu.  
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Podpisy: 
1. A. Zyzik  
2. A. Jesse 
3. B. Smarzlik 
4. S. Korzekwa 
5. D. Piechaczek 
6. M. Tworuszka 

 


