
L.p+A3:D14E45A3:D1A3:E53 Wnioski Etap realizacji wniosku Uwagi Załatwiający

1. 

Zarządzanie monitoringiem gminnym przekazać do Komisariatu w Niemodlinie. W tym celu wójt ma umówić

spotkanie z Komendantem Policji, na którym zostałyby ustalone szczegóły dotyczące ewentualnego przesyłu

wszelkich zarejestrowanych nagrań. Policja byłaby wtedy odpowiedzialna za udostępnianie materiału oraz

miałaby bezpośredni podgląd do nagrań rejestrowanych na bieżąco.

Sprawa w toku- decyzja do 

podjęcia ostatecznie przez Wójta.

Testy przepustowości wypadły 

negatywnie – Komisariat w Niemodlinie 

nie może zdalnie zarządzać 

monitoringiem w Komprachcicach 

Wójt , Rada Gminy

2. 
Przy drogach wjazdowych do Komprachcic powinny być zawieszone tabliczki z informacją „teren

monitorowany”.

zostały zamontowane przez 

ZGKiM (wymiar standard)

tabliczki umieszczono aczkolwiek ich 

wielkość jest niezadowalająca

ZGKiM

3. 

Związek Gminny „Prokado” powinien odpowiadać za system powiadamiania SMSowego o ewentualnych

skażeniach wody mieszkańców miejscowości objętych zasięgiem wodociągu publicznego oraz regularnie

zamieszczać na swojej stronie internetowej informacje o terminach chlorowania i podawać wyniki badań

wody. Wniosek ten w osobnym piśmie został skierowany do przedstawicieli gminy w „Prokado”.

ZGKiM informuje, iż woda z 

wodociągu podlega stałemu 

nadzorowi przez opolski SANEPID 

i spełnia wszystkie wymogi 

wynikające z przepisów 

szczegółowych. W przypadku 

pogorszenia się jakości wody w 

sieci wodociągowej mieszkańcy są 

informowani o takim zdarzeniu 

poprzez umieszczenie informacji 

na stronie BIP Komprachcice, 

podanie informacji w prasie 

lokalnej oraz rozmieszczenie na 

tablicach ogłoszeń w sołectwach 

Gminy.

ZGKiM

4. 

Zgodnie ze statutem Rady Gminy Komprachcice każda komisja stała powinna umieszczać na BIP informacje o

terminach i tematyce posiedzeń komisji. Na BIP powinien być także publikowany protokół po posiedzeniu

każdej komisji. Po każdej komisji stałej lub komisjach połączonych realizowanych w ramach zatwierdzonego

planu pracy Przewodniczący Rady Gminy na najbliższej sesji Rady Gminy w swoim sprawozdaniu powinien

poinformować radnych o odbytej komisji, a przewodniczący danej komisji powinien przeczytać wnioski

zawarte w protokole.

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy 

umieszcza na bieżąco informacje 

o posiedzeniach poszczególnych 

komisji Rady Gminy

niestety tylko komisja społeczna 

zamieszcza na BIP  informację na temat 

terminów i tematów posiedzeń komisji 

spełniając tym samym obowiązek 

jawności prac komisji. 

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy, 

Sekretarz Gmniy, Komisje Rady Gminy 

5. 

Każde pismo kierowane do Rady Gminy powinno być udostępniane wszystkim radnym. Proponujemy, by

dokumenty te były przesyłane drogą elektroniczną do przewodniczących poszczególnych komisji, a następnie

udostępniane wszystkim członkom danej komisji przez przewodniczących komisji.

Kompetencja Przewodniczącego 

Rady Gmniy. Informuje przy 

każdej sesji o pismach "do 

wglądu"

Przewodniczący Rady Gminy

6. 

Do każdego projektu uchwały, która dotyczy spraw konkretnych mieszkańców razem z uzasadnieniem należy 

dołączać kompletną dokumentację.

Materiały dostarczane są do 

projektów uchwał każdorazowo 

po opinii Radcy Prawnego 

zgodnie z wnioskiem Wójta

Protokół nr 3/15 z posiedzenia Komisji Społecznej w dniu 16.02.2015 r. 

Opracowanie programu działania w zakresie poprawy komunikacji Urzędu Gminy z mieszkańcami („Wieści”, system powiadamiania sms, monitoring, bardziej komunikatywna strona 

internetowa urzędu oraz jednostek organizacyjnych i pomocniczych). 



7. 

Materiały na sesję powinny być przygotowywane rzetelnie i dostarczane drogą elektroniczną do radnych

odpowiednio wcześniej, tak by można było dokonać ewentualnej korekty przed rozesłaniem wersji końcowej

projektów uchwał radnym. Następnie dopiero projekty powinny być podpisywane przez Przewodniczącego

Rady Gminy i w formie papierowej przekazywane radnym.

Materiały na Sesje Rady Gminy 

przesyłane są zgodnie z 

przepisami prawa i w terminie 

(czytelnie, w miarę możliwości w 

formie elektronicznej).

materiały nadal przesyłane są tylko w 

formie papierowej, która to komplikuje 

sprawny przesył informacji zwrotnej na 

temat projektów uchwał

Wójt, Sekretarz Gminy, Przewodniczący 

Rady Gminy, Inspektor ds. obsługi Rady 

Gminy

L.p Wnioski Etap realizacji wniosku Uwagi 

1.
W planie budżetu na rok 2016 należy zabezpieczyć kwotę na działalność Klubu Seniora. W związku z tym, że

klub znajduje się w SOK kwotę tę należy dołożyć do budżetu Ośrodka Kultury.

wydzielona kwota 4.000 zł w SOK,  

Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych - 1.200 

zł (refundacja przejazdu 

wycieczek), 

GOPS, SOK

2.
Członkowie klubu w organizacji zajęć w powinni liczyć na współpracę dyrektora SOK, dyrektora Biblioteki oraz

dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Do uzgodnienia z Dyrektorem 

OSiR zajęć ruchowych na siłowni 

zewnetrznej i hali sportowej; 

obecnie odbywają się ćwiczenia w 

SOK-u

SOK, GBP, OSiR

3.
Należy w przyszłości wspierać działania seniorów w ramach dostępnych programów m. in. Aktywności

Społecznej Osób Starszych (ASOS), oraz innych.

Działania wspólne: Seniorzy + SOK 

+ OSiR - wspierane na bieżąco wg. 

potrzeb i możliwości finansowych

4.

W przyszłości władze samorządowe gminy Komprachcice powinny mieć na uwadze utworzenie Domu

Dziennego Pobytu dla Seniorów. W związku z tym należy rozważyć skorzystanie z rządowego programu

„Wigor – senior”, w którym założono finansowe wsparcie w realizacji takiego przedsięwzięcia.

Brak własnego obiektu z 

przeznaczeniem na Dom 

Dziennego Pobytu Seniorów 

uniemożliwia złożenie wniosku.

Wójt, GOPS

Protokół nr 4/15 z posiedzenia Komisji Społecznej w dniu 02.03.2015 r. 

Analiza sytuacji seniorów w gminie Komprachcice



5.

Radni Anna Bodzioch, Krzysztof Szopa i Agnieszka Zyzik zawnioskowali, by na razie przesunąć decyzję o

utworzeniu Rady Seniora w gminie Komprachcice. Według radnych należy w pierwszej kolejności rozwinąć

działalność Klubu Seniora, który może skutecznie zintegrować środowisko seniorów i dopiero w późniejszym

czasie rozważyć powołanie Rady Seniora. W obecnej Radzie Gminy seniorzy mają silne wsparcie dla swoich

działań w osobie Pani Marii Gwizdak oraz pozostałych radnych. Do niniejszego protokołu załączony zostaje

projekt statutu Rady Seniora przygotowany przez osoby uczestniczące w projekcie.

Działania podjęte przez GOPS 

wobec Seniorów z terenu Gminy 

Komprachcice: warsztaty 

dietetyczne, podjęcie wspołpracy 

ze Środowiskowym Domem 

Samopomocy "Magnolia" w 

Opolu, opłaty za wynajem 

autokaru na wycieczki - 2.592 zł, 

usługi opiekuńcze - 78.078 zł, 

opłaty za pobyt w Domu Pomocy 

Społecznej - 94.135 zł, kolacja 

wigilijna- 7.500 zł, śniadanie 

wielkanocne - 2.500 zł, 

wydawanie Kart Seniora, 

Zoorganizowano spotkanie z 

Policją majace na celu uniknięcie 

wyłudzenia pieniędzy " na 

wnuczka", pomoc w formie 

zasiłków celowych na zakup opału 

i leków - 8.500 zł, pomoc 

rzeczowa w formie art. 

spożywczych, pomoc prawna i 

psychologiczna.

GOPS, Wojt, Klub Seniora, SOK

L.p Wnioski Etap realizacji wniosku Uwagi 

1.

Komisja, wnioskuje by urzędnicy, zgodnie z zapisami ustawy, dokonywali regularnych kontroli przyłączeń.

Okazuje się bowiem, że wciąż w sołectwach w których jako pierwszych wybudowano kanalizację około 70

gospodarstw domowych nie jest podłączonych do sieci. Należy, zatem zweryfikować, dlaczego mieszkańcy

nie są podłączeni do sieci, a następnie, w razie stwierdzenia niewypełniania ustawowych obowiązków przez

mieszkańca, wystosować decyzje nakazujące wykonanie przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Po

każdej takiej kontroli Komisja Społeczna powinna zostać poinformowana o jej wynikach. Komisja wnioskuje,

by zgodnie z zapisami art. 3 ust. 3 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prowadzona była

ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i

sposobu ich opróżniania. Wyniki takich kontroli powinny być przedstawiane Komisji Społecznej.

ZGKiM, Referat BGR, Sołtysi, Rady 

Sołeckie na bieżąco kontrolują i 

mobilizują mieszkańców do 

podłączenia kanalizacji. Kontrole 

przeprowadzone w 2015 r. 

Przewiduje się kontynuację 

działań.

ZGKiM, Referat BGR, Sołtysi, Rady 

Sołeckie

Opracowanie kierunku działania gminy w zakresie szeroko pojętych działań ekologicznych (dbałość o czyste powietrze, dobrą jakość wody, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 

podłączanie do sieci kanalizacyjnej).

Protokół nr 6/15 z posiedzenia Komisji Społecznej w dniu 20.04.2015 r. 



2. 

Komisja wnioskuje o regularne przeprowadzanie przeglądów hydrantów oraz dbanie o zabezpieczanie

przyłączy wodociągowych. Należy mieć także na uwadze, by w przypadku zakupu nowych hydrantów były

one lepszej jakości i nie z metalowymi nakrętkami, które często są kradzione i sprzedawane jako złom

powodując tym samym uszkodzenie samego hydrantu. 

ZGKiM stara się dotrzymać 

terminów rocznych przeglądów  

hydrantów p.poż. Z ich wymianą 

sprawa jest trudniejsza, ponieważ 

koszt wymiany 1 szt. wynosi 

średnio 3000 zł. W 2015 r. ZGKiM 

wymienił na terenie Gminy 14 szt. 

hydrantów.

ZGKiM

3. 
Komisja wnioskuje także, by zgodnie z art. 12 ust. 5 Ustawy o zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków, wójt przedstawiał mieszkańcom gminy informację na temat jakości wody. 

Stan jakości wody jest 

realizowany na bieżąco. Każde 

odstępstwo od normatywnej 

jakości wody jest podawane 

mieszkańcom Gminy w formie 

elektronicznej, na stronie 

internetowej Gminy 

Komprachcice i BIP Komprachcice 

oraz poprzez rozplakatowanie 

informacji na tablicach ogłoszeń 

w sołectwach Gminy.

ZGKiM

4.  By przyczynić się do poprawy jakości powietrza komisja stawia następujące wnioski:

a)

Zwiększyć edukacyjne i informacyjne działania proekologiczne w gminie m.in. poprzez organizowanie

konkursów, spotkań dla mieszkańców. Jedną z propozycji jest zorganizowanie np. pikniku ekologicznego dla

mieszkańców we współpracy z fundacjami proekologicznymi, które pomagają w organizacji takich imprez. W

każdym numerze Wieści Gminy Komprachcice zamieszczać cykl artykułów dotyczących proekologicznych

działań informacyjnych i edukacyjnych. Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy „Prawo ochrony środowiska”, w

edukację dzieci i młodzieży powinni również zaangażować się nauczyciele w przedszkolach oraz szkołach na

terenie gminy, którzy w formie np. zabaw, konkursów, pogadanek na lekcjach wychowawczych

przekazywaliby wiedzę z zakresu ekologii i ochrony środowiska najmłodszym mieszkańcom gminy. 

We wrześniu 2015 r. odbył się 

piknik ekologiczny, prelekcje w 

szkołach, konkursy ekologiczne, 

ulotki dla uczniów i mieszkańców. 

W roku 2016 planuje się również 

podjęcie takich działań.

Referat BGR i Wójt

b) Wójt Gminy powinien podjąć wszelkie starania do rozpoczęcia współpracy z miastem Opolem, gminami

sąsiadującymi lub podjąć działania własne gminy w celu powołania etatu strażnika gminnego

odpowiedzialnego za ochronę porządku publicznego oraz ochronę przyrody (np. przypadki zaśmiecania,

nielegalnego przyłączania się do sieci kanalizacyjnej, palenia śmieci, znęcania się nad zwierzętami). 

Zasady działania Straży Gminnej, 

koszt stanowiska pracy i 

wyposażenie wymaga 

zaplanowania w budżecie Gminy 

środków finansowych 

(rozważenie przez Radę Gminy i 

Wójta płatnych dyżurów Policji)

Rada Gminy, Wojt



c)

W związku z zakończoną gazyfikacją w części sołectw należy zachęcać mieszkańców do wymiany ogrzewania

na gazowe oraz pomóc mieszkańcom w przejściu tej procedury. W tym celu w Wieściach, jak i na stronie

internetowej gminy powinny zostać umieszczone szczegółowe informacje dotyczące procedury przejścia na

ogrzewanie gazowe. Komisja sugeruje, by w tej kwestii urzędnicy porozumieli się z pracownikami PGNiG,

którzy mogliby zachęcić i pomóc mieszkańcom w podjęciu tego działania. Należy również podjąć działania w

celu uzyskania zewnętrznej pomocy finansowej dla gminy i mieszkańców w postaci np. unijnych dotacji lub

projektów mających na celu zachęcenie do wymiany starych pieców na bardziej ekologiczne. Komisja

wnioskuje także, by w przypadku wykonania przyłącza do posesji przez PGNiG prace odtworzeniowe na

drodze zostały odebrane przez pracownika Urzędu Gminy.

Zostanie zoorganizowane 

spotkanie z przedstawicielem 

PGNiG. Informacja zostanie 

umieszczona na stronie 

internetowej Gminy 

Komprachcice i w Wieściach 

Gminnych

Referat BGR i Wójt

5. 

Brak objęcia systemem gospodarki odpadami ogródków działkowych skutkuje często zaśmiecaniem

okolicznych terenów lub podrzucaniem odpadów do ogólnie dostępnych kontenerów na śmieci. Jak

poinformował radnych Wójt, w najbliższym czasie ma odbyć się spotkanie z prezesami ogrodów działkowych

znajdujących się na terenie gminy, by omówić problem odpadów, jak i odprowadzania ścieków ze

znajdujących się tam budynków. Komisja wnioskuje, by z tego spotkania przygotowane zostało

sprawozdanie, które będzie stanowiło załącznik do niniejszego protokołu. 

W 2015 r. zostało 

przeprowadzone spotkanie z 

prezesami Ogródków 

Działkowych. Gospodarka 

odpadami na ich terenie została 

uregulowana.

Referat BGR 

6. 

Komisja stawia także wniosek, by zakupić przenośną kamerę, która mogłaby być umieszczana w miejscach

gdzie m.in. dochodzi do podrzucania odpadów, czy też tworzenia tzw. dzikich wysypisk.

Brak środków finansowych w 

budżecie na 2016 r. Sprawa do 

ponownej dyskusji i ustalenia.

Referat BGR i Wójt

7. 
Komisja wnioskuje, by szczegółowe informacje na temat prowadzonej przez gminę gospodarki odpadami

zawarte zostały w zakładce na stronie internetowej.

Link do strony: 

http://bip.komprachcice.pl/1803/

1958/gospodarka-odpadami.html

Referat BGR

8. 

Komisja zwróciła uwagę na fakt braku raportu z wykonania gminnego programu ochrony środowiska dla

gminy Komprachcice na lata 2009 – 2012 z perspektywą na lata 2013-2016. W ustawie „Prawo ochrony

środowiska”, organ wykonawczy został zobligowany do tworzenia takich raportów co 2 lata i przedstawiania

ich Radzie Gminy. Komisja Społeczna wnioskuje, aby w najbliższym czasie stworzono raport z wykonania tego

programu i został on, zgodnie z zapisami ustawy, przedstawiony Radzie Gminy jeszcze przed uchwaleniem

nowego programu. 

W 2016 r. zostanie wykonana 

aktualizacja "Program Ochrony 

Środowiska"

Referat BGR

9. 

W temacie odnawialnych źródeł energii komisja wnioskuje, by w przyszłości starać się o wszelkie możliwe

dotacje na ten cel. Na gminnej stronie internetowej należy również informować mieszkańców o dostępnych

dla nich programach, dotacjach i kredytach dających możliwość pozyskania środków na zakup i instalację

odnawialnych źródeł energii. 

Mieszkańcy są na bieżąco 

informowani o możliwościach 

pozyskania dotacji - Gmina nie 

posiada środków aby z budżetu 

Gminy realizować takie zadanie.

Referat BGR i Wójt

L.p Wnioski Etap realizacji wniosku Uwagi 

Protokół nr 8/15 z posiedzenia Komisji Społecznej w dniu 22.05.2015 r. i 1.06.2015r.

Ocena poziomu bezpieczeństwa na terenie gminy Komprachcice 

(przegląd stanu dróg, oświetlenia, organizacja i oznakowanie dróg, bezpieczeństwo pieszych, ułatwienia dla niepełnosprawnych i osób starszych).



1.

Komisja wnioskuje, by w związku z odtworzeniem przez WiK Opole dróg po kanalizacji uaktualnić

przygotowane Zestawienie dróg tłuczniowych i gruntowych na terenie Gminy Komprachcice. Na podstawie

tego zestawienia, w oparciu o jasne kryteria powinien powstać plan budowy i remontu dróg na terenie

gminy. W związku z tym jak najszybciej wójt powinien powołać wspomnianą komisję, która odpowiedzialna

byłaby za opracowanie kryteriów branych pod uwagę podczas kolejności budowy dróg oraz współtworzyłaby

wspomniany plan.

Była powołana komisja do oceny 

stanu dróg gminnych. Zostało 

wykonane zestawienie kolejności 

wykonania dróg.

Referat BGR i Wójt

2.

Komisja wnioskuje, by adekwatnie jak kwestia powyżej przygotowany został plan oświetlenia ulicznego dla

gminy, który uwzględniałby możliwość dowieszenie opraw oświetleniowych, realizacji już przygotowanej

dokumentacji projektowej oraz stworzenie projektów w miejscach, gdzie oświetlenia nie ma, a jest ono

wskazane dla poprawy bezpieczeństwa.

Proponuję powołać komisję do 

oceny podobnie jw.

Referat BGR i Wójt

3.

Priorytetem Urzędu Gminy w kwestii poprawy bezpieczeństwa powinno być zabieganie o budowę chodników

lub ciągów pieszo - rowerowych przy drogach wojewódzkich: Chmielowice - Żerkowice, Polska Nowa Wieś -

Wawelno, Komprachcice - Ochodze oraz budowa chodnika w miejscowości Ochodze.

Wymienione drogi są drogami 

wojewódzkimi. Zarząd Dróg 

Wojewodzkich nie posiada 

środków na realizację zadań.

Referat BGR i Wójt

4.

W kwestii spowolnienia ruchu pojazdów na drogach komisja wnioskuje, by podczas budowy nowych dróg lub

zmiany nawierzchni w dokumentacji projektowej tam gdzie będzie to możliwe uwzględniać podniesienie

przejścia dla pieszych (tzw. „wzniesienie" z czerwonej kostki).

Podczas prac projektowych będą 

rozpatrywane możliwości 

wykonania "wzniesień".

Wojt, Referat BGR

5.

Komisja wnioskuje by Zarząd Dróg Powiatowych zajął stanowisko, co można zrobić w kwestii poprawy

bezpieczeństwa na terenie drogi przechodzącej przez miejscowość Dziekaństwo (nadmierna prędkość

pojazdów) oraz na skrzyżowaniu ulic Opolska, Sienna i Szkolna w Komprachcicach, (nadmierna prędkość

pojazdów oraz utrudniony i niebezpieczny wyjazd z ulicy Siennej na Opolską).

Zostało skierowane pismo do ZDP 

o zajęcie stanowiska w tej 

sprawie.

Referat BGR, Wójt

6.
W związku z budową ulicy Szkolnej w Komprachcicach komisja wnioskuje, by przystąpić do zmiany organizacji

ruchu w tym rejonie np. wszystkie drogi prostopadłe do Szkolnej zrobić podporządkowane.

Wójt wystąpi do Rady Gminy o 

zabezpieczenie środków 

finansowych w budżecie na proj. 

organizacji ruchu i zmianę 

oznakowania.

Referat BGR, Wójt

7.

W oparciu o wnioski sołtysów wymienione powyżej komisja wnioskuje utworzenie planu poprawy

bezpieczeństwa, który zakładałby wymienione propozycje zmiany organizacji ruchu przez dostawienie

znaków A-7 (ustąp pierwszeństwa), wyznaczenia przejść dla pieszych, zamontowanie luster itp. Plan taki

powinien zawierać oszacowanie kosztów oraz planowany termin realizacji przedsięwzięcia. W związku z

podzielonymi opiniami członków komisji w sprawie montowania progów zwalniających komisja wnioskuje, by 

w pierwszej kolejności spowalniać ruch pojazdów przez podnoszenie przejść dla pieszych,

Sprawy bezpieczeństwa 

rozpatrywane są w ramach 

wykonywania proj. dróg

Referat BGR, Wojt

L.p Wnioski Etap realizacji wniosku Uwagi 

1.

Komisja przychyla się do wniosku złożonego przez przedstawicieli OSP w sprawie zabezpieczenia w budżecie

na rok 2016 kwoty 200 000,00 zł na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze środków

finansowych z Unii Europejskiej w ramach RPO 2014-2020. Zgodnie z otrzymaną informacją podział środków

na zakup nowego samochodu jest według skali: 30% wartości samochodu jako udział własny gminy, 70% jako

udział środków unijnych.

Została zabezpieczona kwota 

100.000 zł w budżecie Gminy na 

2016 r. na zakup samochodu 

używanego. Środki w ramach 

PROW 2014 - 2020 nie zostały 

rozdysponowane.

Referat BGR (Sebastian Dambiec), 

Referat Finansów, Wójt

2.
W budżecie na rok 2016 zwiększyć wydatki bieżące przynajmniej do poziomu z roku 2013, w którym to

wydatki na OSP wykonano w kwocie 251 108,40 zł.

Kwota na wydatki bieżące OSP 

została zwiększona do kwoty 

255.000 zł

Referat BGR (Sebastian Dambiec), 

Referat Finansów, Wójt

Przegląd i analiza funkcjonowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Komprachcice.

Protokół nr 11/15 z posiedzenia Komisji Społecznej w dniu 19 i 20.10.2015 r.



3.

Zgodnie z niedawno uchwalonym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi należy

wypracować model efektywnej wymiany informacji o działaniach OSP oraz promocji OSP na portalu

społecznościowym Gminy ale również zachęcać OSP do niestandardowych akcji promujących ratownictwo

(głównie wśród młodzieży) aby rozpalić w młodych ludziach chęć niesienia pomocy innym i naukę właściwych

postaw w chwilach zagrożenia.

Wszystkie działania promocyjne 

OSP są w kompetencji zarządu 

gminnego OSP, który w nowej 

strukturze zostanie podany w 

kwietniu 2016 r. 

Referat BGR (Sebastian Dambiec) 

L.p Wnioski Etap realizacji wniosku Uwagi 

1.

Przedszkole Publiczne w Ochodzach: Z uwagi na objęcie przez placówkę opieki nad dzieckiem

niepełnosprawnym komisja jednogłośnie popiera propozycję powiększenia powierzchni przedszkola o,

znajdującą się w tym samym budynku, część mieszkania komunalnego znajdującego się na parterze, (np.

oddanie jednego pokoju lub zaproponowanie innego mieszkania komunalnego osobie tam przebywającej).

Placówka ma obowiązek zapewnić odpowiednie warunki do opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym i w

związku z tym interes społeczny jest w tym wypadku nadrzędny. Mieszkanie komunalne, o którym

wspominamy wcześniej, o pow. ponad 92m2jest własnością gminy. Zgodnie z zasadami przyjętymi uchwałą

Rady Gminy nr IV/38/03 mieszkanie takie zabezpiecza się jedynie na potrzeby rodzin wieloosobowych

liczących, co najmniej 6 osób. Ustanowione w tym względzie przepisy gminne nie są w tym przypadku

respektowane przez zarządcę gminnego zasobu mieszkaniowego, czyli ZGKiM w Komprachcicach. Wnosimy,

tak jak we wniosku komisji z dnia 14 września 2015r, a                                                                                                                               

Trwają rozmowy z lokatorem 

mieszkania, w sprawie 

odstąpienia części pomieszczenia 

na rzecz powiększenia części 

przedszolnej w Ochodzach

Wójt, ZGKiM, PP Ochodze

2.

Publiczne Gimnazjum w Komprachcicach: W związku ze słabnącym zainteresowaniem przez uczniów nauką

języka mniejszości narodowej (język niemiecki) komisja wnioskuje, by zaapelować do władz mniejszości

narodowych o wsparcie (w tym wsparcie finansowe) w celu uatrakcyjnienia zajęć (np. wyjazdy do kin na

projekcje filmów niemieckojęzycznych, organizacja wystaw i wernisaży związanych z kulturą mniejszości

narodowej). W sytuacji, gdy duża część uczniów nie uczęszcza na zajęcia gmina traci dodatkową dotację z

budżetu państwa a szkoła musi angażować dodatkowe zasoby, aby zapewnić opiekę uczniom nie

uczęszczającym na te zajęcia (jeśli są organizowane pomiędzy innymi lekcjami).

Na bieżąco odbywa się ścisła 

współpraca Wójta, kierownika 

ZOPO oraz Dyrektorów Placowek 

Oświatowych, w których jest 

nauczanie języka mniejszości 

narodowej z władzami 

Mniejszości Narodowej. 

Sporządzane są sprawozdania w 

systemie SIO (zadanie statutowe 

oświaty). Do dalszego 

monitorowania.

Wójt, Publiczne Gimnazjum, ZOPO

3.

Publiczne Gimnazjum w Komprachcicach: W związku z planem zmiany ogrzewania olejowego na gazowe w

gimnazjum, szkole podstawowej w Komprachcicach i OSiR należy rozważyć, czy wobec niższych cen oleju

opałowego w ostatnim czasie jest to inwestycja zasadna. Ogrzewanie olejem jest też ekologiczne i

bezobsługowe w związku, z czym nieekonomiczne wydaje się na dzień dzisiejszy wydatkowanie pieniędzy z

budżetu gminy na projekt i instalację gazową. Dobrym przykładem w tej materii jest szkoła w Chmielowicach,

w której dokonano takiej zmiany i niestety opłaty za ogrzewanie gazem nie są mniejsze, a dodatkowo

poniesiono duże koszty inwestycyjne.

W roku budżetowym 2016 nie 

przewiduje się zmiany ogrzewania 

z olejowego na gazowe, ze 

względu na niską opłacalność.

Wójt

Protokół nr 13/15 z posiedzenia Komisji Społecznej w dniu 18 i 19.11.2015 r.

Przegląd i ocena placówek oświatowych w gminie Komprachcice (szkoły i przedszkola).



4.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Komprachcicach: Z uwagi na bezpieczeństwo należałoby wykonać drogę

przeciwpożarową do budynku szkoły podstawowej (i gimnazjum) oraz podjąć ponowne próby rozmów w

sprawie wykupienia przez gminę budynku położonego na skrzyżowaniu ulicy Sportowej i Szkolnej, co znacznie 

ułatwiłby realizację projektu wspomnianej drogi pożarowej. Poprawiłoby to bezpieczeństwo uczniów szkoły

podstawowej i gimnazjum, ale również użytkowników obiektów Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w

Komprachcicach. W tej części naszej gminy - w hali sportowej OSiR niejednokrotnie podejmowane były sławy

sportu krajowego i zespoły zagraniczne, więc należałoby podjąć temat bezpieczeństwa tych obiektów

bezzwłocznie.

Rozmowy z właścicielem 

nieruchomości na skrzyżowaniu 

ulic Sportowej i Szkolnej 

zakończyły się negatywnie. 

Wykonanie drogi p.poż. w PSP w 

Komprachcicach należy 

zaplanować w budżecie szkoły. 

Proponuje się zabezpieczenie 

kwoty w trakcie roku z 

"podatkowych środków".

Wójt

5.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Komprachcicach: Komisja wnioskuje również o pilny remont dachu placówki,

który zagraża bezpieczeństwu.

Zadanie do realizacji -budżet 2016 

r.

Wójt, Referat Finansów, Referat BGR

6.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Polskiej Nowej Wsi: Komisja wnioskuje, by podjąć stosowne działania w celu

oszacowania kosztów i w miarę możliwości zaplanowania środków na osuszenie piwnicy w budynku szkoły i

późniejsze ich zabezpieczenie przeciwwilgociowe. Wilgoć w pomieszczeniach piwnicznych powoduje

zniszczenia ścian w całym budynku i dość szybką jego degradację.

Zadanie do wprowadzenia do 

budżetu. Wstępny koszt 80 tyś. zł

Wójt, Dyrektor PSP Polska Nowa Wieś

7.
Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi: Z uwagi na zły stan techniczny stropów, które na dzień dzisiejszy

są zabezpieczone stalowymi podporami należy oszacować koszty i przeprowadzić remont.

Zaplanowanie zadań do budżetu. 

Szacunkowy koszt ok. 250 tyś. zł

Wójt, Dyrektor PP Polska Nowa Wieś

8.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowicach: W przyszłości należy oszacować i przeprowadzić potrzebny

remont dachu.

Zaplanowanie zadań do budżetu. 

Szacunkowy koszt ok. 250 tyś. zł

Wójt, Dyrektor PSP Chmielowice

9.

Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Domecku: Komisja wnioskuje o modernizację

instalacji grzewczej. Jest to jedyna placówka na terenie gminy, która przy dużej powierzchni grzewczej nie

posiada nowoczesnej instalacji grzewczej. Generuje to dodatkowe koszty dla funkcjonowania szkoły a

spalanie dziesiątków ton węgla w starych piecach w znacznym stopniu zanieczyszcza powietrze wpływając na

zdrowie okolicznych mieszkańców, dzieci w oddziale przedszkolnym oraz uczniów szkoły.

Zadanie zaplanowane w ramach 

partnerstwa prywatno- 

publicznego w ramach 

Aglomeracji Opolskiej

Wójt, Dyrektor PSP Domecko


