
UCHWAŁA NR  XXXIII/ 214/ 14 

RADY GMINY KOMPRACHCICE 

z dnia 30 października 2014 r. 

w sprawie nadania tytułu „ Zasłużony dla Gminy Komprachcice” oraz nadania medalu 

okolicznościowego Gminy Komprachcice 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., 

poz. 594, poz. 645,poz. 1318, z 2014 r., poz.379, poz. 1072 ) w oparciu o § 7 ust. 2 i ust. 3 Statutu Gminy 

Komprachcice stanowiącego załącznik do Uchwały Nr III/ 24/ 03 Rady Gminy Komprachcice           z dnia 

06 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Komprachcice ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego                          

z 2003 r. Nr 27, poz. 642 oraz § 2 Regulaminu przyznawania tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy 

Komprachcice”, „Zasłużony dla Gminy Komprachcice”, nadawania medali okolicznościowych Gminy 

Komprachcice, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/257/06 z dnia 06 października 2006 r. 

Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Nadaje się tytuł Zasłużony dla Gminy Komprachcice oraz nadaje się Medal okolicznościowy 

Gminy Komprachcice wraz z dyplomem Wójtowi Gminy – Panu Pawłowi Piotrowi Smolarkowi 

za jego dorobek w pracy samorządowej w latach 1994 – 2014, polegający na sprawnym 

zarządzaniu Gminą Komprachcice pełniąc funkcję Wójta. 

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy. 

§ 3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                                                         Antoni Wencel  

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             Załącznik  

                                                                                                             do Uchwały Nr XXXIII/214/14 

 Rady Gminy Komprachcice 

z dnia 30 października 2014r. 

                                                                                        

                                                                                                            

Pan Paweł Piotr Smolarek, jako doświadczony samorządowiec, wielki społecznik, uczciwy i pracowity 

człowiek dokładał ciągłych starań, które zaowocowały trwałymi i korzystnymi zmianami, 

przekładającymi się na poprawę jakości życia mieszkańców. W okresie sprawowanej przez kilka 

kadencji funkcji Wójta, za jego  staraniami oraz osobistemu zaangażowaniu rozbudowano obiekty 

użyteczności publicznej, placówki oświatowe, ośrodek zdrowia, zwodociągowano i skanalizowano 

gminę przy udziale środków unijnych, zbudowano i odbudowano wiele kilometrów dróg gminnych oraz 

ciągi piesze i rowerowe, rozbudowano oświetlenie uliczne, wybudowano nową bazę dydaktyczną dla 

gimnazjum, halę sportową, boiska sportowe, powstały świetlice w sołectwach, rozbudowano bazę dla 

jednostek OSP. Nastąpił znaczny rozwój budownictwa jednorodzinnego, jest dobrze rozwinięty 

transport lokalny, Gmina należy do: Aglomeracji Opolskiej, Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu,  

Związku Gmin „ PROKADO”, Stowarzyszenia Borów Niemodlińskich. Pan Paweł Piotr Smolarek jako 

człowiek przedsiębiorczy, posiadający bogate doświadczenie zawodowe przewodniczy w 

Zgromadzeniach dwóch Związków, pracuje w Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, 

współpracuje z 91 Batalionem Logistycznym w Komprachcicach, aktywnie współpracuje z 

organizacjami pozarządowymi, z Gminami partnerskimi: Gminą Hasbergen w Niemczech i Gminą 

Albrechtice w Czechach, promuje działania grup odnowy wsi. Swoją postawą społeczną, rzetelnością i 

sumiennością spowodował, że Gmina Komprachcice jest atrakcyjna, przyjazna środowisku, przyjazna 

mieszkańcom, posiada dostęp do Internetu szerokopasmowego, obsługiwana jest przez komunikację 

miejską, zmienia się  w szybkim tempie zagospodarowanie Gminy, a dalsza i nieprzerwana współpraca 

z Opolem daje silne podstawy jej rozwoju. Osobiste zaangażowanie, sumienność, rzetelność, 

obowiązkowość, starania i trafne zarządzanie Gminą przez Pawła Piotra Smolarka, to niebywały sukces, 

który plasuje Gminę Komprachcice na wysokim poziomie. Swoją postawą społeczną zapracował na 

wizerunek osoby doskonałej i perfekcyjnej w pracy samorządowej oraz w środowisku społecznym, jest 

to postać rozpoznawalna medialnie i godna naśladowania. 

 

 

 

 

                                                                                        

                                                                                                      

                                                                                                  


