ZARZĄDZENIE NR OR.0050.37.2020
WÓJTA GMINY DOMASZOWICE
z dnia 21 kwietnia 2020 r.
w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Domaszowice za 2019 rok.
Na podstawie art. 28aa ust. 1-2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Domaszowice Raport o stanie Gminy Domaszowice za rok 2019,
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Raport podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy
Domaszowice.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Urszula Medyk
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WSTĘP
Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) Wójt
Gminy Domaszowice przedstawia raport o stanie Gminy Domaszowice w 2019 roku.
1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. Ogólna charakterystyka gminy
Gmina Domaszowice stanowi część historycznej ziemi namysłowskiej, powstała w 1973 r. Ziemia namysłowska
wchodziła w skład państwa Piastów od połowy X w. jako część składowa dzielnicy śląskiej. W roku 1294 książę
wrocławski Henryk V Gruby oddał wschodnią część księstwa położoną po prawej stronie Odry księciu
głogowskiemu Henrykowi III łącznie z Namysłowem i okolicami. W 1312 roku Namysłów przypadł jako scheda
po ojcu, synom - Konradowi i Bolkowi, następnie Konradowi Oleśnickiemu, który od 1312 r. przybrał tytuł księcia
namysłowskiego. Na mocy złożonego w 1329 r. hołdu królowi czeskiemu oraz traktatu trenczyńskiego - w roku
1335 Namysłów z okolicą znalazł się pod panowaniem czeskim, aby w roku 1359 zostać włączonym do księstwa
wrocławskiego.
Od 1526 r. znalazł się w ramach monarchii habsburskiej, a od 1741 r. został wcielony przez Prusy. Namysłów
wraz z okolicami znajdował się pod panowaniem niemieckim aż do wyzwolenia w styczniu 1945 r. Jednak
wcześniej, 20 marca 1921 r. odbył się plebiscyt w sprawie przyłączenia części powiatu namysłowskiego do Polski.
Ciekawostką jest, że siedzibą władz komisji plebiscytowej były Domaszowice w budynku, gdzie obecnie znajduje
się Urząd Gminy. Na pamiątkę tego faktu historycznego ufundowano tablicę na ścianie budynku Urzędu.
HERB GMINY DOMASZOWICE
Herb Gminy Domaszowice został ustanowiony przez Radę Gminy
z dnia 16 grudnia 1996r. w sprawie ustanowienia herbu gminy Domaszowice.

uchwałą

Nr

XXIV/72/96

Opis herbu Gminy Domaszowice
Kolorystyka herbu gminy generalnie odzwierciedla barwy godeł dolnośląskich herbów Piastów, które
w dawniejszych czasach określały ziemie i siedziby ludzkie znajdujące się obecnie w obszarze gminy.

Historia herbu sięga XIII i XIV wieku. Tarcza herbu, zwana starofrancuską, występowała w wymienionym czasie
w Polsce i na Śląsku. Pole pierwsze po prawej stronie (stojąc za tarczą) i pole drugie po lewej stronie (stojąc za
tarczą) tworzą określany w heraldyce tzw. podział tarczy w słup.
W polu pierwszym o barwie metalu złota umieszczono godło - czarnego orła ze srebrną przepaską poprzez
skrzydło i pół piersi z pazurami w barwie czerwieni. Motyw orła został przeniesiony z rzeźbionej płyty nagrobnej
grobowca Henryka IV Probusa - księcia wrocławskiego.
W polu drugim o barwie czerwonej (od tła herbu biskupów wrocławskich i kapituły wrocławskiej) został
umieszczony pionowo w słup złoty pastorał, w części przesłoniętej pierwszym polem, głowicą skierowaną w lewo
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ku złotemu dzwonowi podwieszonemu u złotych kłosów. Zwrot pastorału w lewo został przyjęty z pieczęci
Wielołęki, natomiast złoty dzwon podwieszony u kłosów zbóż jest upamiętnieniem fundacji Kotulińskich dla
kościoła p.w. św. Katarzyny w Gręboszowie.

Tarczę herbu ujmują trzymacze - dwa lisy w pozycji pionowej, frontalnej, z głowami zwróconymi ku tarczy.
Lisy są barwy czerwonej ze srebrnym obrysem oraz czerwonymi wywalonymi ozorami i puszystymi
podniesionymi ogonami. Lisy pazurami podtrzymują złotą szarfę z czerwonym napisem - Gmina Domaszowice.
Wzorzec herbu został umieszczony na planszy barwy szarozielonej o formacie 112x82.
Witacze herbowe
W roku 1999 zostały postawione dwa witacze dwustronne z herbem gminy oraz napisami - "Gmina
Domaszowice wita" i "Gmina Domaszowice żegna". Witacze umiejscowiono przy drodze krajowej nr 451 relacji
Oleśnica - Kluczbork na granicach gminy w okolicy miejscowości Gręboszów i Duczów Mały.
FLAGA GMINY DOMASZOWICE
Tworzy ją zespół trzech barw: złota, czerwieni i srebra w pionowym układzie pasów.

POŁOŻENIE
Gmina Domaszowice położona jest w północnej części województwa opolskiego, na granicy z województwem
wielkopolskim.
Sąsiaduje
z gminami:
Świerczów,
Namysłów,
Wołczyn,
Pokój
i Rychtal. W jej zasięgu administracyjnym znajduje się 11 sołectw.
Powierzchnia gminy wynosi 114 km2, liczba mieszkańców - 3.678 osób.
Gmina Domaszowice zaliczana jest w części południowej i środkowej do makroregionu Nizina Śląska
i mikroregionu Równina Oleśnicka, natomiast w części północnej do Wysoczyzny Wieruszowskiej. Cały teren
gminy jest nachylony w kierunku południowym. Gmina stanowi 15,23% powierzchni powiatu.
Przez środkową część przebiega wododział między dopływami Odry - Widawą i Stobrawą. Teren gminy
położony jest na obszarze ubogiej sieci rzecznej.
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Część wód opadowych odprowadzana jest rowami i drobnymi ciekami do rzeki Widawy (kierunek północny)
i Stobrawy (kierunek południowy).
Do wód powierzchniowych zaliczają się również okresowe podmokłości występujące najczęściej w większych
obniżeniach dolinnych. Wody gruntowe występują na głębokości 2-3 metrów, a jedynie w południowej części
gminy na głębokości 2 metrów. W obniżeniach dolinnych woda występuje płytko, przeważnie w przedziale 0,5-0,7
metra.
Teren gminy jest słabo rozpoznany pod względem występowania surowców mineralnych. Występują za to
znaczne pokłady piasku. Jednakże te, które nadają się do eksploatacji położone są w obszarze chronionego
krajobrazu lub na terenach zalesionych, co wyklucza możliwość ich wydobywania na skalę przemysłową.
Przez gminę przebiega droga krajowa nr 42 Oleśnica - Kluczbork oraz dwutorowa linia kolejowa tej samej
relacji. Głównym ośrodkiem gminy jest wieś Domaszowice. Znajdują się tu między innymi Urząd Gminy, Urząd
Pocztowy, Oddział Banku Spółdzielczego, Ośrodek Zdrowia, Stacja Paliw, Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole
Publiczne.
Ułatwieniem dla potencjalnych inwestorów jest istniejąca infrastruktura techniczna, a także wyznaczone tereny
pod budownictwo przemysłowe, hotele, motele, czy stacje paliw.
Działania gminy poza rozwojem infrastruktury, rolnictwa i drobnej wytwórczości skierowane są na rozwój
turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki.
Działalność kulturalna na terenie gminy koordynowana jest przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Domaszowicach. Prowadzona jest we współpracy z placówkami kulturalnymi, oświatowymi oraz organizacjami
społecznymi o podobnym charakterze.
1.2. Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne.
Gmina Domaszowice jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną do organizacji
życia publicznego na swoim terytorium. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy
ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele
lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.
Organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Gminy Domaszowice, która liczy 15 radnych. Przy Radzie
działają następujące stałe komisje:
- Komisja Rewizyjna
- Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Zaopatrzenia, Handlu i Usług oraz Ochrony
Środowiska
- Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Samorządu
- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
Organem wykonawczym jest Wójt Gminy Domaszowice, który kieruje bieżącymi sprawami oraz reprezentuje ją
na zewnątrz. Wykonuje on swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy i jest zwierzchnikiem wszystkich
pracowników Urzędu. Jednostkami pomocniczymi Gminy są sołectwa.
W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:
1. Wójt Gminy
2. Sekretarz Gminy
3. Urząd Stanu Cywilnego
▪ Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
▪ Stanowisko ds. obsługi Urzędu Stanu Cywilnego i Rady Gminy
4. Referat Finansowy
▪ Kierownik Referatu - Skarbnik Gminy
▪ Stanowisko ds. księgowości budżetowej
▪ Stanowisko ds. rozliczeń finansowych placówek oświatowych
▪ Stanowisko ds. księgowości podatkowej
▪ Stanowisko ds. wymiaru podatku
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▪ Stanowisko ds. księgowości analitycznej środków trwałych
▪ Stanowisko ds. płac i rozliczeń ZUS
▪ Stanowisko ds. rozliczeń finansowych urzędu
▪ Pomoc administracyjna
5. Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
▪ Kierownik Referatu
▪ Stanowisko ds. kancelaryjnych i archiwum
▪ Stanowisko ds. informatyki i ochrony danych osobowych
▪ Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
▪ Pomoc administracyjna
▪ Robotnik gospodarczy
▪ Sprzątaczka
6. Referat Inwestycji, Rozwoju, Ochrony Środowiska i Zasobów Komunalnych
▪ Kierownik Referatu
▪ Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami
▪ Stanowisko ds. ochrony przyrody, ochrony środowiska i leśnictwa
▪ Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i zagospodarowania przestrzennego
▪ Pomoc administracyjna
7. Stanowisko ds. oświaty i kadr
8. Stanowisko ds. BHP
9. Radca Prawny
Jednostki organizacyjne Gminy:
I. Jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną.
1. Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach
II. Jednostki organizacyjne Gminy nie posiadające osobowości prawnej.
1. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach
2. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Polkowskiem
3. Publiczne Przedszkole w Domaszowicach
4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach
1.3. Sołectwa
Na terenie Gminy Domaszowice znajduje się 11 sołectw:
• Domaszowice (wieś Domaszowice, przysiółek Zalesie, osada Zalesie)
• Dziedzice (wieś Dziedzice)
• Gręboszów (wieś Gręboszów, przysiółek Stary Gręboszów, przysiółek Sułoszów, osada Jarzębiec)
• Nowa Wieś (wieś Nowa Wieś, przysiółek Międzybrodzie)
• Polkowskie (wieś Polkowskie)
• Siemysłów (wieś Siemysłów, przysiółek Wygoda, przysiółek Wielka Kolonia)
• Strzelce (wieś Strzelce, przysiółek Szerzyna)
• Wielołęka (wieś Wielołęka)
• Włochy (wieś Włochy)
• Woskowice Górne (Wieś Woskowice Górne, przysiółek Świbne)
• Zofijówka (wieś Zofijówka)
1.4. Ludność i dynamika zmian
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Mieszkańcy gminy Domaszowice stanowią 8,61% ludności powiatu namysłowskiego oraz 0,37% ludności
województwa opolskiego. Ludność gminy Domaszowice to niemal w 100% obywatele polscy. Liczba
mieszkańców gminy w ostatnich latach, kształtowała się następująco:
Stan ludności gminy Domaszowice w latach 2015-2019
Rok

Liczba stałych mieszkańców

Liczba czasowych mieszkańców

2015
2016
2017
2018
2019

3 645
3 632
3614
3602
3550

57
65
94
129
128

Liczba mieszkańców
ogółem
3 702
3 697
3 708
3 731
3 678

Wpływ na liczbę ludności oprócz przyrostu naturalnego ma również poziom migracji. W 2019 roku odnotowano
najwyższą w ciągu ostatnich 5 lat liczbę wymeldowań. Liczba urodzeń i zgonów mieszkańców gminy
Domaszowice wskazuje na występowanie na tym terenie ujemnego przyrostu naturalnego.
Urodzenia i zgony w latach 2015-2019
Rok
2015
2016
2017
2018
2019

Liczba urodzeń
44
38
38
37
23

Liczba zgonów
49
33
47
37
39

Liczba stałych mieszkańców sołectw wraz z przysiółkami gminy Domaszowice w 2019 r. kształtowała się
następująco:
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1.5. Gospodarstwa rolne
Gmina Domaszowice posiada zdecydowanie charakter rolniczy. Udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni
wynosi ponad 60 %, natomiast lasów i gruntów ornych ponad 25 %. Występują tu w przewadze gleby wysokich
klas bonitacyjnych - III i IV, przeważnie są to gleby brunatne właściwe, brunatne wyługowane, bielice
i pseudobielice. Lokalnie występują czarne ziemie zdegradowane i gleby szare. Głównym użytkownikiem gruntów
w gminie są rolnicy indywidualni, którzy posiadają gospodarstwa rolne o powierzchniach:
•1,0 – 1,4999 ha – 119 gospodarstw
•1,5 – 1,9999 ha – 60 gospodarstw
•2,0 – 2,9999 ha – 65 gospodarstw
•3,0 – 4,9999 ha – 93 gospodarstwa
•5,0 – 6,9999 ha – 47 gospodarstw
•7,0 – 9,9999 ha – 63 gospodarstwa
•10,0 – 14,9999 ha – 49 gospodarstw
•15,0 – 19,9999 ha – 28 gospodarstw
•20,0 – 29,9999 ha – 24 gospodarstwa
•30,0 – 49,9999 ha – 22 gospodarstwa
•50,0 – 99,9999 ha – 13 gospodarstw
•100,0 ha i powyżej – 4 gospodarstwa
1.6. Podmioty gospodarcze
Liczba złożonych wniosków działalności gospodarczej CEIDG-1 od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
Rodzaj wniosku
Założenie działalności
Dokonanie zmiany we wpisie
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Dokonanie zmiany z zawieszeniem działalności
Dokonanie zmiany ze wznowieniem działalności
Założenie działalności z zawieszeniem
Zakończenie prowadzenie działalności
RAZEM

10
8
1
19
130

Liczba wpisów działalności gospodarczej. Stan na dzień 31.12.2019r.
Status wpisu
Aktywne działalności
Działalność prowadzona wyłącznie w formie
spółki/spółki cywilnej
Działalność nie rozpoczęta
Działalność oczekująca na rozpoczęcie
Działalność wykreślona
Zawieszone działalności
RAZEM

Ilość wpisów
157
2
3
1
170
31
364

Liczba wpisów wg rodzaju działalności gospodarczej
Kod
PKD
0150Z
0161Z
0220Z
0240Z
1610Z
1623Z
1624Z
1629Z
2370Z
2511Z
2561Z
2562Z
3109Z
3312Z
3700Z
4120Z
4211Z
4312Z
4321Z
4322Z
4331Z
4332Z
4333Z
4334Z
4339Z
4391Z
4399Z
4511Z
4520Z

Opis kodu PKD

Ilość działalności

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność
mieszana)
Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Pozyskiwanie drewna
Działalność usługowa związana z leśnictwem
Produkcja wyrobów tartacznych
Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla
budownictwa
Produkcja opakowań drewnianych
Produkcja pozostałych wyrobów z drewna: produkcja wyrobów z korka,
słomy i materiałów używanych do wyplatania
Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
Obróbka mechaniczna elementów metalowych
Produkcja pozostałych mebli
Naprawa i konserwacja maszyn
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i
niemieszkalnych
Roboty związane z budową dróg i autostrad
Przygotowanie terenu pod budowę
Wykonywanie instalacji elektrycznych
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i
klimatyzacyjnych
Tynkowanie
Zakładanie stolarki budowlanej
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
Malowanie i szklenie
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
Pozostałe
specjalistyczne
roboty
budowlane,
gdzie
indziej
niesklasyfikowane
Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem

2
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5
6
8
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
8
3
1
2
3
3
6
1
1
10
3
2
2
5
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4532Z
4615Z
4623Z
4636Z
4671Z
4675Z
4711Z
4719Z
4724Z
4730Z
4752Z
4759Z
4773Z
4776Z
4778Z
4782Z
4791Z
4932Z
4941Z
5221Z
5224C
5229C
5320Z
5610A
6210Z
6202Z
6312Z
6499Z
6622Z
6820Z
6920Z
7022Z
7500Z
7732Z
8129Z
8130Z
8560Z
8622Z

motocykli
Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z
wyłączeniem motocykli
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów
gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 1
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z
przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych
sklepach
Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i
cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych
artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt
domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona
na straganach i targowiskach
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
Internet
Działalność taksówek osobowych
Transport drogowy towarów
Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
Działalność pozostałych agencji transportowych
Pozostała działalność pocztowa i kurierska
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
Działalność związana z oprogramowaniem
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
Działalność portali internetowych
Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej
niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania
Działalność weterynaryjna
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
Pozostałe sprzątanie
Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
Działalność wspomagająca edukację
Praktyka lekarska specjalistyczna
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3
1
1
2
1
1
6
2
1
2
1
1
1
3
1
1
4
1
12
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2

Strona 11

8623Z
8690B
8690C
8690E
9524Z
9602Z
9609Z

Praktyka lekarska dentystyczna
Działalność pogotowia ratunkowego
Praktyka pielęgniarek i położnych
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana
Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

1
2
1
1
1
1
3

2. INFORMACJE FINANSOWE
2.1. Stan finansów Gminy Domaszowice
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w latach 2015-2019 (w złotych)
rok
budżetowy

dochody ogółem

dochody
własne

subwencja
ogólna

dotacje
z budżetu
państwa

1
2015
2016
2017
2018
2019

2
13 416 552,98
12 992 077,04
13 956 455,87
15 410 325,39
17 527 167,19

3
5 970 045,32
5 435 537,67
5 039 157,95
5 466 846,43
5 972 497,29

4
3 075 777,00
3 218 612,00
3 992 331,00
4 618 534,00
5 282 695,00

5
2 666 144,74
4 305 441,51
4 787 619,27
4 848 161,51
5 436 766,87

środki z budżetu
Unii
Europejskiej
6
1 704 585,92
32 485,86
137 337,65
476 783,45
835 208,03

udział
dochodów
własnych
w dochodach
ogółem (%)
7
44,50
41,84
36,11
35,48
34,08

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 23) dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: 1) dochody własne, 2) subwencja ogólna, 3)
dotacje celowe z budżetu państwa. Dochodami mogą być również środki z budżetu Unii Europejskiej.
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2015-2019 (w złotych)
rok budżetowy

wydatki ogółem

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

1
2015
2016
2017
2018
2019

2
13 685 661,38
12 116 413,09
13 445 291,38
16 011 701,65
16 902 424,71

3
11 478 045,20
11 994 686,64
13 048 476,69
13 595 203,44
15 091 764,09

4
2 207 616,18
121 726,45
396 814,69
2 416 498,21
1 810 660,62

udział wydatków
majątkowych w
wydatkach ogółem (%)
5
16,13
1,00
2,95
15,09
10,71

Zadłużenie ogółem w latach 2015-2019 (w złotych)
rok budżetowy
(stan na dzień 31.12.)

ogółem

1
2015
2016
2017
2018
2019

2
5 324 719,00
4 907 719,00
4 627 847,00
5 517 508,29
5 237 362,05

zadłużenie
w tym: pożyczka
płatnicza
3
0,00
0,00
0,00
772 455,22
864 960,92

zadłużenie
bez pożyczki płatniczej
(2-3)
4
5 324 719,00
4 907 719,00
4 627 847,00
4 745 053,07
4 372 401,13

Pożyczka płatnicza zaciągnięta została przez gminę w związku z realizacją inwestycji „Budowa kanalizacji
sanitarnej w Domaszowicach” dofinasowanej środkami z budżetu Unii Europejskiej. Zwrot pożyczki nastąpi po
otrzymaniu przez gminę dofinasowania.
Poziom wolnych środków
Wolne środki na koniec 2019 roku wynosiły 1 420 164,00 zł, z czego do pierwotnej uchwały budżetowej na
2019 rok wprowadzono kwotę 583 037,98 zł.
2.2. Wykonanie budżetu Gminy Domaszowice
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Wykonanie budżetu Gminy Domaszowice w latach 2015-2019 roku (w złotych):
rok budżetowy

dochody ogółem

wydatki ogółem

1
2015
2016
2017
2018
2019

2
13 416 552,98
12 992 077,04
13 956 455,87
15 410 325,39
17 527 167,19

3
13 685 661,38
12 116 413,09
13 445 291,38
16 011 701,65
16 902 424,71

nadwyżka (+)/
deficyt (-)
4
-269 108,40
875 663,95
511 164,49
-601 376,26
624 742,48

2.3. Wykonanie wydatków majątkowych
Wykonanie wydatków majątkowych oraz stan zadłużenia w latach 2006-2019 (w złotych)
rok budżetowy

plan wydatków
inwestycyjnych

wykonanie wydatków
inwestycyjnych

1
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2
842 292,00
1 101 074,00
584 288,14
801 080,00
1 996 296,03
4 672 980,08
1 640 491,00
1 871 433,00
2 569 612,00
2 912 751,00
137 601,00
669 767,99
2 635 927,97
2 272 329,00

3
746 757,37
939 483,60
101 786,69
737 491,50
1 254 115,77
4 613 593,76
1 552 672,50
284 490,75
2 068 581,71
2 207 616,18
121 726,45
396 814,69
2 416 498,21
1 810 660,62

% wykonania planu
wydatków
inwestycyjnych
4
88,66
85,32
17,42
92,06
62,82
98,73
94,65
15,20
80,50
75,79
88,46
59,25
91,68
79,68

stan zadłużenia na
dzień 31.12.
5
1 404 000,00
1 752 000,00
1 500 000,00
1 200 000,00
3 025 857,99
6 936 557,82
5 865 224,90
4 114 893,32
5 252 599,18
5 324 719,00
4 907 719,00
4 627 874,00
5 517 508,29
5 237 362,05

Główną inwestycją realizowaną w 2019 r. był II etap budowy kanalizacji w Domaszowicach. Poniesione
wydatki na to zadanie wyniosły 1 586 853,20 zł tj. 87,64% ogółu wydatków majątkowych poniesionych w 2019 r.
2.4. Wieloletnia prognoza finansowa
Harmonogram spłat zadłużenia oraz prognoza nadwyżek dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi
w latach 2020-2030 (w złotych)
rok
budżetowy

wysokość rat od
zadłużenia

odsetki od
zadłużenia

1
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

2
1 292 536,92
433 076,00
405 576,00
433 076,00
357 755,13
343 076,00
383 076,00
423 076,00
423 076,00
423 038,00
320 000,00

3
123 000,00
111 339,54
99 661,87
87 964,96
76 777,71
66 299,97
55 676,48
43 769,02
31 159,87
18 397,31
6 395,37

prognoza nadwyżki dochodów
bieżących nad wydatkami
bieżącymi
4
237 538,02
681 000,00
681 000,00
681 000,00
681 000,00
681 000,00
681 000,00
681 000,00
681 000,00
681 000,00
681 000,00

planowany stan
zadłużenia na dzień
31.12.
5
3 944 825,13
3 511 749,13
3 106 173,13
2 673 097,13
2 315 342,00
1 972 266,00
1 589 190,00
1 166 114,00
743 038,00
320 000,00
0,00

2.5. Realizacja budżetu obywatelskiego
Wykorzystanie funduszu sołeckiego w roku 2019 w poszczególnych sołectwach:
Plan
(w zł)

Nazwa zadania

Wykonanie
(w zł)

DOMASZOWICE
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Remont dróg gminnych w Zalesiu (zakup tłucznia, jego rozplantowanie oraz udrażnianie
dróg); remont drogi na ulicy Słonecznej w Domaszowicach
Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszowicach
Zakup paliwa, żyłek, smarów, farb oraz naprawy bieżące i doposażenie urządzeń w celu
utrzymania terenów zielonych i placów zabaw
Zorganizowanie imprez integracyjnych
Doposażenie Ludowego Zespołu Sportowego Polonia Domaszowice
DZIEDZICE
Remonty dróg (zakup tłucznia)
Zakup paliwa, żyłek, farb oraz naprawy, bieżące i doposażenie urządzeń w celu
utrzymywania terenów zielonych
GRĘBOSZÓW
Utrzymanie i urządzenie terenów zielonych m.in. miejsca spotkań (placu zabaw) i
skwerów, w tym zakup paliwa, części i żyłki do kosiarki, ubezpieczenie i naprawa sprzętu
Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej
Zakup tablic informacyjnych
NOWA WIEŚ
Remont dróg, zakup tłucznia itp. do utwardzenia oraz równanie dróg
Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
Zakup paliwa, żyłek, smaru do wykaszarki w celu utrzymania terenów zielonych
Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup ławek
Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi
POLKOWSKIE
Remont dróg gminnych gruntowych (zakup tłucznia, jego rozplantowanie oraz
udrażnianie dróg)
Zakup paliwa oraz części eksploatacyjnych i zamiennych do kosiarek i wykaszarki
Doposażenie świetlicy wiejskiej; zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
Zorganizowanie imprez integracyjnych
SIEMYSŁÓW
Remont dróg (zakup tłucznia oraz wynajem sprzętu)
Zakup naczyń i sztućców do strażnicy OSP Siemysłów
Zakup paliwa, żyłek, smaru itp. do wykaszarki w celu utrzymania terenów zielonych
Doposażenie urządzeń siłowych na wolnym powietrzu oraz placu zabaw
STRZELCE
Remont dróg gminnych gruntowych (zakup tłucznia)
Remonty, naprawy bieżące i doposażenie w jednostce OSP Strzelce
Doposażenie oraz naprawy placu zabaw; zakup paliwa, oleju oraz części
eksploatacyjnych i zamiennych do kosiarek, przeglądy oraz naprawy w celu utrzymania
terenów zielonych
Utrzymanie świetlicy (przeprowadzenie remontu, malowanie, zakup niezbędnych
urządzeń grzewczych)
Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa
WIELOŁEKA
Zakup deski ortopedycznej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielołęce
Zagospodarowanie terenu zielonego przy placu zabaw w Wielołęce
Zakup nagłośnienia
Zakup tablicy informacyjnej; imprezy integracyjne (festyn strażacki; Dzień Dziecka)
WŁOCHY
Remont dróg gminnych, gruntowych (zakup tłucznia, jego rozplantowanie oraz
udrażnianie dróg)
Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej we Włochach
Utrzymanie terenów zielonych, wykonanie remontów, napraw oraz doposażenie placu
zabaw
WOSKOWICE GÓRNE
Remont dróg gminnych, gruntowych (zakup tłucznia, wynajem sprzętu specjalistycznego)
Zakup do kosiarek: paliwa, oleju, żyłki, noży, maski ochronnej i innych części
zamiennych oraz naprawa kosiarek
Doposażenie świetlicy wiejskiej (wykonanie instalacji ogrzewania, zakup naczyń)
Organizacja imprezy integracyjnej
ZOFIJÓWKA
Oświetlenie altany na placu zabaw; utrzymanie miejsca spotkań (placu zabaw), w tym
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22 000,00

21 678,65

4 000,00

4 000,00

2 155,40

399,80

6 000,00
4 000,00

5 205,69
4 000,00

10 500,00

9 695,75

2 358,37

2 359,37

4 000,00

1 704,21

13 146,05
3 000,00

13 146,05
2 981,49

5 788,76
2 000,00
200,00
2 500,00
500,00

5 456,47
2 000,00
103,00
2 151,15
500,00

5 800,00

5 733,45

300,32
6 661,00
2 539,00

299,77
6 624,79
2 539,00

4 000,00
1 000,00
324,89
16 500,00

3 553,91
999,00
311,50
16 500,00

15 000,00
8 000,00

14 486,99
7 876,38

4 500,00

1 463,79

3 633,16

2 130,23

5 000,00

4 996,19

800,00
6 658,37
1 900,00
3 500,00

789,00
6 089,71
1 900,00
2 905,52

6 000,00

5 993,15

4 000,00

3 998,50

9 459,25

9 448,23

3 500,00

3 420,88

535,56

525,80

14 500,00
1 000,00

14 364,43
965,63

9 844,09

8 010,00
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zakup paliwa lub usługi koszenia placu zabaw

W roku 2019 na wydatki związane z Funduszem Sołeckim Gmina Domaszowice zaplanowała środki w kwocie
217 104,22 zł. Wykonanie na koniec roku wynosi w sumie 201 307,59 zł co stanowi 92,72% planu.
W poszczególnych Sołectwach procentowe wykorzystanie funduszu sołeckiego przedstawia się następująco:
·Sołectwo Domaszowice – 92,47%
·Sołectwo Dziedzice – 93,75%
·Sołectwo Gręboszów – 88,51%
·Sołectwo Nowa Wieś – 92,92%
·Sołectwo Polkowskie – 99,32%
·Sołectwo Siemysłów – 97,89%
·Sołectwo Strzelce – 85,67%
·Sołectwo Wielołęka – 90,87%
·Sołectwo Włochy – 99,90%
·Sołectwo Woskowice Górne – 98,68%
·Sołectwo Zofijówka – 82,28%
W trakcie roku 2019 mieszkańcy sołectw czterokrotnie dokonali zmian przedsięwzięć zaplanowanych do
realizacji. Sołectwo Nowa Wieś przeniosło środki w kwocie 1 500,00 zł przeznaczone na remont świetlicy
wiejskiej oraz zakup ławek na zadanie remont dróg, zakup tłucznia itp. Sołectwo Polkowskie przeniosło środki
w kwocie 961,00 zł przeznaczone na zorganizowanie imprez integracyjnych na zadanie doposażenie świetlicy
wiejskiej. Sołectwo Włochy przeniosło środki w kwocie 12 000,00 zł z zadania pn. „przygotowanie dokumentacji,
zakup oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz zakup i montaż słupa do koszykówki, oraz 2 000,00 zł
z zadania pn. „dofinansowanie wycieczki dla dzieci wraz z opiekunami z sołectwa Włochy”, na zadania pn.
„remont dróg gminnych, gruntowych (zakup tłucznia, jego rozplantowanie oraz udrażnianie dróg)” – 6 000,00 zł
oraz na zadanie pn. „wykonanie remontów, napraw oraz doposażenie placu zabaw” – 8 000,00 zł. Natomiast
Sołectwo Woskowice Górne przeniosło środki w kwocie 5 000,00 zł z zadania „zakup wyciągu spalin do remizy
straży pożarnej” na zadania „doposażenie świetlicy wiejskiej (wykonanie instalacji ogrzewania, zakup opalu, zakup
materiałów do remontu świetlicy)” – 4 000,00 zł oraz na zadanie „organizacja imprezy integracyjnej” –
1 000,00 zł.
3. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
3.1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności
Stan gruntów stanowiących własność Gminy Domaszowice i nieobciążonych ograniczonymi prawami
rzeczowymi i prawem użytkowania wieczystego:
1.Domaszowice - ogólna pow. 36,8180 ha
2.Dziedzice - ogólna pow. 13,4121 ha
3.Gręboszów - ogólna pow. 33,7351 ha
4.Nowa Wieś - ogólna pow. 17,7850 ha
5.Polkowskie - ogólna pow. 11,9437 ha
6.Siemysłów - ogólna pow. 35,9352 ha
7.Strzelce - ogólna pow. 54,1711 ha
8.Wielołęka - ogólna pow. 12,7682 ha
9.Włochy - ogólna pow. 27,2236 ha
10.Woskowice Górne - ogólna pow. 21,2543 ha
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11.Zofijówka - ogólna pow. 9,6740 ha
Razem ogólna pow. 274,7203 ha
Obszar 6,7267 ha będący własnością gminy został oddany do użytkowania wieczystego osobom fizycznym
i prawnym.
Obszar o pow. 2.8800 ha stanowi własność gminy, które oddano w zarząd jednostkom organizacyjnym: Szkole
Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach, Publicznemu Przedszkolu w Domaszowicach i Szkole
Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Polkowskiem.
3.2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.
W roku 2019 w stanie gruntów stanowiących własność Gminy Domaszowice i nieobciążonych ograniczonymi
prawami rzeczowymi i prawem użytkowania wieczystego nie doszło do żadnych zmian.
W zakresie gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, objętych prawem użytkowania wieczystego, w prawo
własności na rzecz osób fizycznych przekształcono 2 nieruchomości na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo
własności tych gruntów. Łączna powierzchnia gruntów przekształconych w prawo własności wynosi 0,3749 ha.
3.3. Dochody z tytułu wykonywania praw własności
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku z tytułu wykonywania prawa własności gmina uzyskała
następujące dochody:
1) dzierżawa gruntów - 831,86 zł;
2) dzierżawa obwodów łowieckich - 7 087,69 zł;
3) opłaty za użytkowanie wieczyste - 3 844,41 zł;
4) czynsze za lokale mieszkaniowe i użytkowe oraz za reklamę - 5 416,33 zł;
5) wykup lokalu na raty (wraz z odsetkami umownymi) - 1 811,19 zł;
6) opłata za korzystanie z kaplicy cmentarnej - 1 324,10 zł;
7) dzierżawa miejsca na cmentarzu komunalnym - 1 296,30 zł;
8) wynajem pomieszczeń Urzędu Gminy Domaszowice - 2 307,66 zł;
9) sprzedaż ciągnika wraz z przyczepą - 12 346,35 zł;
10) wynajem sal w jednostkach oświatowych - 3 230,00 zł;
11) wynajem świetlic wiejskich - 4 800,00 zł;
12) sprzedaż złomu - 397,50 zł;
13) wynajem sali OSiR w Domaszowicach - 913,59 zł.
Łączne wpływy: 45 606,98 zł, z czego 14 061,35 zł stanowiły dochody majątkowe, a 31 545,63 zł dochody
bieżące.
4. INFORMACJE O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII
4.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Domaszowice
Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Domaszowice
podjęto uchwałą nr XI.47.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Domaszowice.
4.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Poszczególne miejscowości gminy Domaszowice posiadają opracowane miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego. Stopień pokrycia obszaru gminy Domaszowice miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego szacuje się na ok. 90%
4.3. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Domaszowice
Ostatnia aktualizacja wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Domaszowice
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podjęta była uchwałą nr XXIV/141/09 Rady Gminy Domaszowice z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XXIII/135/09 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Domaszowice na lata 2009 – 2014,
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 2009 r., poz. 328.
Gmina Domaszowice w zasobie mieszkań komunalnych posiada 4 lokale mieszkaniowe.
4.4. Program opieki nad zabytkami
Gmina Domaszowice posiada program ochrony nad zabytkami podjęty uchwałą nr XII/66/07 Rady Gminy
Domaszowice, z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy
Domaszowice.
4.5. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
Ostatnia aktualizacja wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
została wprowadzona uchwałą nr V.27.2019 Rady Gminy Domaszowice z nia 26 marca 2019 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu
Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. w Namysłowie na lata 2019-2020. W tym okresie plan
przewiduje monitoring, sterowanie i zarządzanie siecią wodociągową i kanalizacyjną, dotyczy terenu wszystkich
gmin powiatu namysłowskiego objętych działalnością spółki EKOWOD.
4.6. Plan gospodarki niskoemisyjnej
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej został wprowadzony uchwałą nr VIII.52.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia
13 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Domaszowice. Przyjęty Plan Gospodarki Niskoemisyjnej przewiduje zrealizowanie
następujących zadań:
- Termomodernizacja Budynku Urzędu Gminy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach (wymiana i
docieplenie dachu, ścian, modernizacja źródła ciepła, montaż instalacji c. o.);
- Przeprowadzanie zamówień publicznych w oparciu o kryteria ekologiczne dotyczące zakupów
energooszczędnych komputerów i urządzeń biurowych;
- Termomodernizacja 72 budynków mieszkalnych i mieszkań (wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej / ocieplenie ścian i dachu / modernizacja źródeł ciepła);
- Wprowadzenie zapisów w nowo opracowywanych planach zagospodarowania przestrzennego dotyczących
zaopatrzenia mieszkań w ciepło z nośników nie powodujących nadmiernej „niskiej emisji”;
- Przeprowadzenie kampanii edukacyjno – promocyjnej dotyczącej promocji mechanizmów finansowych
związanych z OZE i możliwością zmniejszenia zużycia energii;
- Montaż 4 instalacji OZE (kolektory słoneczne);
- Przeprowadzenie kampanii edukacyjno – promocyjnej dotyczącej promocji mechanizmów finansowych
związanych z OZE i możliwością zmniejszenia zużycia energii;
- Kampania edukacyjno –informacyjna zachowań energooszczędnych.
4.7. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Domaszowice
Ostatnia aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Domaszowice obejmuje lata 2010 –
2013 z perspektywą do roku 2015.
4.8. Gminna Strategia Rozwoju Problemów Społecznych
Zadania z zakresu pomocy społecznej w Gminie Domaszowice realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej
w Domaszowicach. Podstawowym trzonem jego działalności jest realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej
w oparciu o narzędzia określone w ustawie o pomocy społecznej, a więc podejmowanie takich działań, których
celem jest udzielanie osobom różnych form wsparcia, pozwalających na przezwyciężenie trudnych sytuacji
życiowych, których nie są one w stanie samodzielnie pokonać przy wykorzystaniu własnych umiejętności,
możliwości, zasobów i uprawnień. Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej poprzez: tworzenie warunków
organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na
świadczenia pomocy społecznej, przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń, pobudzanie
społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz świadczenie pracy
socjalnej.
REALIZACJA ZADAŃ
I. POMOC SPOŁECZNA
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Zadania realizowane przez Ośrodek po stronie wydatków stanowiły kwotę 4 712 606,66 zł, w tym część
w kwocie 4 414 352,63 zł sfinansowana została z dotacji celowych z budżetu państwa. Wydatki uwzględniające
podział na zadania własne i zlecone oraz podział na główne zadania przedstawione zostały w tabeli 1.
Tabela 1. Wydatki według realizowanych zadań w 2019 roku
Nazwa zadania
Zadania własne
w tym dotacja celowa z budżetu państwa
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wspieranie rodziny
w tym dotacja celowa z budżetu państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały
w tym dotacja celowa z budżetu państwa
Zasiłki celowe i celowe specjalne oraz na ekonomiczne usamodzielnienie
Sprawienie pogrzebu
Zasiłki okresowe
w tym dotacja celowa z budżetu państwa
Dodatki mieszkaniowe
Zasiłki stałe
w tym dotacja celowa z budżetu państwa
Program „Posiłek w szkole i w domu”
w tym dotacja celowa z budżetu państwa
Pobyt w domach pomocy społecznej
Usługi opiekuńcze
Stypendia dla uczniów
w tym dotacja celowa z budżetu państwa
Zadania zlecone (w całości finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa)
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i zasiłki dla opiekunów (z kosztami obsługi)
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Świadczenia wychowawcze (z kosztami obsługi)
Świadczenie „Dobry start” (z kosztami obsługi)
Dodatek energetyczny (z kosztami obsługi)
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Karta Dużej Rodziny (koszty obsługi)
RAZEM
w tym dotacje celowe z budżetu państwa

Kwota
732 734,52
434 480,49
30 574,15
18 855,16
8 611,15
7 761,08
7 761,08
45 074,00
4 000,00
151 414,58
151 414,58
20 449,61
95 345,57
95 345,57
164 356,50
161 178,00
167 576,53
14 614,70
12 712,64
10 170,11
3 979 872,14
1 123 091,25
11 360,90
2 711 101,43
131 130,00
193,28
2 475,00
520,28
4 712 606,66
4 414 352,63

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach wyniosły w 2019 r.
465 920,21 zł, zostały one w części pokryte z dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 128 719,99zł.
Ogólna kwota wydatków w 2019 r. wyniosła 5 178 526,87 zł.
1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Organizacja specjalistycznych usług opiekuńczych należy do zadań zleconych gminie i jest finansowana
z dotacji celowej z budżetu państwa. Pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych objęto 1 osobę.
Ogółem koszt zadania w 2019 r. wyniósł 2 475,00 zł.
2. Usługi opiekuńcze
W 2019 roku poniesiono odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla 6 osób,
648 świadczeń. Ogółem koszt zadania wyniósł 14 614,70 zł.
Koszt finansowany ze środków gminy to 9 441,59 zł. Pozostała część w kwocie 5 173,11 zł opłacona została
przez osoby korzystające z powyższych usług.
3. Koszt pobytu w domach pomocy społecznej
W 2019 roku poniesiono odpłatność za pobyt 8 osób w domach pomocy społecznej. Ogółem koszt ich pobytu
wyniósł 167 576,53 zł. Koszt finansowany ze środków gminy to 132 915,64 zł. Pozostała część w kwocie
34 660,89 zł opłacona została przez osoby zobowiązane do alimentacji na rzecz osób przebywających w domach
pomocy społecznej.
4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe
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W ramach zadań własnych ośrodek pomocy społecznej opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby
pobierające zasiłek stały, a niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Składki te
finansowane są w całości z dotacji celowych z budżetu państwa. W 2019 roku wydatki na to zadanie wyniosły
7 703,03 zł (15 osób, 148 świadczeń). Gmina Domaszowice dokonała refundacji składki na ubezpieczenie
zdrowotne za osobę pobierającą zasiłek stały, dla osoby przebywającej na terenie Gminy Wrocław w wysokości
58,05 zł. Kwota ta powiększa wykorzystanie dotacji celowej na zasiłki stałe w 2019 r.
5. Zasiłki przyznawane na podstawie ustawy o pomocy społecznej
W 2019 r. wydatki na zasiłki wyniosły łącznie 295 834,15 zł (674 świadczenia), w tym z dotacji celowych
z budżetu państwa 246 760,15 zł. Szczegółowe dane według rodzajów zasiłków prezentuje tabela 2.
Tabela 2. Wydatki na niektóre zdania z pomocy społecznej w 2019 r. z podziałem na źródło finansowania
lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Rodzaj świadczenia
Zasiłki okresowe
Zasiłki stałe
Zasiłki celowe specjalne
Koszty pogrzebu
Schronisko
RAZEM (1+2+3+4+5)

Wydatki
(środki własne)
0,00
0,00
44 774,00
4 000,00
0,00
48 774,00

Wydatki
(dotacja celowa)
151 414,58
94 700,57
0,00
0,00
0,00
246 115,15

Liczba świadczeń
382
174
115
1
1
673

Gmina Domaszowice dokonała refundacji zasiłku stałego dla osoby przebywającej na terenie Gminy Wrocław
w wysokości 645,00 zł. Kwota ta powiększa wykorzystanie dotacji celowej na zasiłki stałe w 2019 r.
Gmina Domaszowice dokonała refundacji zasiłku celowego specjalnego dla osoby przebywającej na terenie
Gminy Wrocław w wysokości 300,00 zł. Kwota ta powiększa wykorzystanie środków własnych Gminy w 2019 r.
6. Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu”
W 2019 roku na wniosek Wójta Gminy Domaszowice udział środków własnych w zadaniu został
pomniejszony z 40% do 20%. Dzięki temu można było zrealizować zadanie w postaci zasiłków celowych oraz
w postaci posiłków głównie dla dzieci uczęszczających do przedszkola oraz uczniów szkół.
Ogólny koszt programu w 2019 r. wyniósł 198 083,00 zł, z czego kwota dotacji celowej z budżetu państwa
wyniosła 158 466,00 zł, a kwota środków własnych wyniosła 39 617,00 zł. Na koszty własne złożyły się koszty
przygotowania posiłków w przedszkolu oraz szkołach na terenie gminy Domaszowice realizowane z budżetów
tych jednostek.
II. DODATKI MIESZKANIOWE
Wypłata dodatków mieszkaniowych to zadanie własne realizowane w całości ze środków własnych gminy.
W 2019 roku wypłacono łącznie 75 świadczeń na kwotę 20 449,61 zł. Pomocą objętych zostało 7 rodzin. Złożono
17 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wydano 17 decyzji administracyjnych, w tym 1 odmowną.
Szczegółowe kwestie związane z tym zadaniem zostały przedstawione w tabelach 3.
Tabela 3. Wydatki na realizację dodatków mieszkaniowych
Lp.
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Rodzaj świadczenia
Dodatki mieszkaniowe, w tym:
tworzących mieszkaniowy zasób gminy
spółdzielczych
wspólnoty mieszkaniowe

Wydatki
20 449,61
2 052,56
16 020,63
2 376,42

Liczba świadczeń
75
17
48
10

III. ŚWIADCZENIA RODZINNE
Świadczenia rodzinne to zdanie zlecone gminie i finansowane z dotacji przekazywanych z budżetu państwa.
W 2019 roku wydatki na świadczenia rodzinne wyniosły 913 535,12 zł (4596 świadczenia). W 2019 roku
Ośrodek prowadził postępowania administracyjne w zakresie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
(zasiłku rodzinnego i dodatku z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania), w wyniku którego odzyskana
została kwota 328,00 zł. Kwota ta pomniejszyła należną dotację, gdyż dotyczyła świadczeń pobranych w 2019 r.
Ponadto za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zostały opłacone składki na ubezpieczenia
społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie 51 425,21 zł. Szczegółowe dane dotyczące realizacji
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świadczeń rodzinnych przedstawiają tabele 4-5.
Tabela 4. Wydatki na świadczenia rodzinne oraz liczba świadczeń
Lp.
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
4.
5.
6.
7.

Rodzaj świadczenia
Zasiłki rodzinne
Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:
Urodzenia dziecka
Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego
Samotnego wychowywania dziecka
Kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego
Rozpoczęcia roku szkolnego
Podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem
zamieszkania
Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej
Zasiłki pielęgnacyjne
Świadczenia pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się
dziecka
Świadczenie rodzicielskie
RAZEM (1+2+3+4+5+6+7)

Wydatki
270 285,31
141 391,19
9 000,00
42 318,12

Liczba świadczeń
2110
1236
9
118

9 849,40
12 730,34

76
125

12 670,95
24 536,16

350
220

30 286,22
179 939,32
155 134,00
42 166,00
21 000,00

338
951
98
69
21

103 619,30
913 535,12

111
4596

Tabela 5. Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
Lp.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.

Rodzaj świadczenia
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w
tym:
za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne
za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy
Składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym:
za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne
za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy
RAZEM (1+2)

Wydatki
40 791,71

Liczba świadczeń
136

29 187,88
11 603,83
10 633,50
6 838,56
3 794,94
51 425,21

67
69
117
48
69
253

IV. ŚWIADCZENIA Z FUDUSZU ALIMENTACYJNEGO
W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 554 z późn. zm.) w 2019 roku wypłacono świadczenia z funduszu
alimentacyjnego na kwotę 121 200,00 zł.
Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi ponadto działania wobec dłużników alimentacyjnych. Zadłużenie
dłużników alimentacyjnych wobec budżetu państwa oraz budżetu gminy wg stanu na dzień 31.12.2019 r. stanowiło
ogółem kwotę 1 681 470,97 zł.
Tabela 6. Zadłużenie dłużników alimentacyjnych wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
Lp.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.

Wyszczególnienie
Zobowiązania wobec budżetu państwa, w tym z tytułu:
wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
odsetek za zwłokę od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
wypłaconych zaliczek alimentacyjnych
Zobowiązania wobec budżetu gminy, w tym z tytułu:
wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
wypłaconych zaliczek alimentacyjnych
RAZEM (1+2)

Kwota
1 170 596,67
714 640,89
421 508,62
34 447,16
510 874,30
476 427,18
34 447,12
1 681 470,97

W 2019 r. z tytułu zaliczki alimentacyjnej komornik sądowy wyegzekwował kwotę 1 865,05 zł. Natomiast
w wyniku skutecznej egzekucji komorników sądowych, z tytułu funduszu alimentacyjnego odzyskano kwotę
w wysokości 32 266,01 zł. Podział tej kwoty prezentuje tabela 7.
Tabela 7. Podział kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych
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Lp.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.

Wyszczególnienie
Dochody budżetu państwa, w tym z tytułu:
odsetek za zwłokę
wypłaconych zaliczek alimentacyjnych
wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Dochody gminy Domaszowice
wypłaconych zaliczek alimentacyjnych
wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Kwota
32 456,38
30 410,64
932,53
1 113,21
1 674,68
932,52
742,16

Na koniec 2019 r. dodatkowo gmina posiadała należność z tytułu nienależnie pobranego świadczenia z funduszu
alimentacyjnego w kwocie 1 200,00 zł.
V. ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW
Wypłata zasiłków dla opiekunów to zadanie zlecone gminie i finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu
państwa.
W 2019 roku wypłacono 26 świadczeń na kwotę 15 522,20 zł. Ponadto za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne zostały opłacone składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w łącznej
kwocie 3 142,13 zł.
VI. ŚWIADCZENIA Programu „Dobry start”
Świadczenia rodzinne jest to zdanie zlecone gminie i finansowane z dotacji przekazywanych z budżetu państwa.
W 2019 roku z programu „Dobry start” wypłacono świadczenia na kwotę 126 900,00 zł (423 świadczenia).
VII. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
Świadczenia wychowawcze jest to zdanie zlecone gminie i finansowane z dotacji przekazywanych z budżetu
państwa.
Wydatki na świadczenia wychowawcze 2019 roku wyniosły 2 676 502,42 zł (5404 świadczenia).
W 2019 roku Ośrodek prowadził postępowania administracyjne w zakresie nienależnie pobranych świadczeń
wychowawczych, w wyniku którego odzyskana została kwota 2 500,00 zł. Kwota 1 000,00 zł pomniejszyła
należną dotacje, gdyż dotyczyła świadczeń pobranych w 2019 r., natomiast kwotę 1 500,00 zł zwrócono do
budżetu państwa, gdyż dotyczyła świadczeń pobranych w 2018 r.
VIII. KARTA DUŻEJ RODZINY
W 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach realizował rządowy program Karta Dużej
Rodziny.
W ramach tego zadania 72 rodzinom wydano 170 Kart Dużej Rodziny. Szczegółowe dane dotyczące tego
zadania zostały przedstawione w tabeli 8.
Tabela 8. Informacje szczegółowe dotyczące zadania Karta Dużej Rodziny
Lp.
1.
1.1.
1.2.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.

Wyszczególnienie
Wnioski rodzin wielodzietnych o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie
duplikatu Karty Dużej Rodziny, z tego:
dla rodzin wielodzietnych występujących po raz pierwszy o wydanie Karty
dla osoby ubiegającej się o przedłużenie terminu ważności Karty
Liczba rodzin którym wydano Kartę Dużej Rodziny
Liczba członków rodzin wielodzietnych, którym wydano Kartę Dużej Rodziny, z
tego:
Rodziców/małżonków
dzieci
Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny

Liczba
72
15
1
72
170
122
48
170

IX. ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY
Dodatek energetyczny jest to zadanie zlecone w całości finansowane w formie dotacji z budżetu państwa.
W 2019 roku złożono 2 wnioski o przyznanie dodatku energetycznego i wydano 2 decyzje administracyjne
w tym zakresie. Pomoc objęła 1 rodzinę, w której przebywały 3 osoby. Wypłacono łącznie 12 świadczeń na kwotę
189,48 zł.
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X. WSPIERANIE RODZINY
1. Rodziny zastępcze
W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina ponosi
odpowiednio wydatki w wysokości: 1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku
pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu
dziecka w pieczy zastępczej, 3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych
latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
W 2019 roku gmina Domaszowice w związku z realizacją powyższego zadania współfinansowała pobyt 3 dzieci
umieszczonych w 3 rodzinach zastępczych. Wydatki wyniosły łącznie 10 244,01 zł.
XI. STYPENDIA SZKOLNE
Wypłata stypendiów szkolnych jest finansowana w 80% z dotacji celowej w budżetu państwa, a w 20% ze
środków własnych gminy. W okresie styczeń-grudzień 2019 r. wypłacono stypendia szkolne w kwocie
12 712,64 zł (28 przyznanych stypendiów) w tym, z dotacji celowych wykorzystano kwotę 10 170,11 zł.
XII. POMOC ŻYWYNOŚCIOWA Z BANKU ŻYWNOŚCI
W 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach uczestniczył w Programie Operacyjnym Pomoc
Żywnościowa 2014-2020. W 2019 roku pomoc objęła 173 rodziny (354 osoby), a waga przekazanych artykułów
żywnościowych łącznie wyniosła 11 314,78 kg. Transport żywności był pokrywany częściowo ze środków
własnych gminy a częściowo zapewniony przez Bank Żywności.
4.9 Gminny Program Wspierania Rodziny
Zadania z zakresu wspierania rodziny za rok 2019 wykonywane były w oparciu o Uchwałę Nr XXII.132.2016
Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania
Rodziny w Gminie Domaszowice na lata 2017 – 2019.
Głównym celem programu jest udzielanie pomocy rodzinom zamieszkującym Gminę Domaszowice
w stwarzaniu optymalnych warunków do wychowania dzieci w środowisku rodziny biologicznej oraz wspieranie
rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu obowiązków opiekuńczo – wychowawczych.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach zapewnił rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo – wychowawczej, wsparcie w formie asystenta rodziny. Praca asystenta opierała się o realizację
ww. programu.
Wsparciem asystenta rodziny w roku 2019 objętych zostało 6 rodzin, w których było 27 osób, w tym –
10 dzieci.
W funkcjonowaniu wymienionych rodzin, zaobserwować można było przynajmniej jedną, a często kilka
z poniżej wymienionych dysfunkcji:
- niewydolność opiekuńczo – wychowawcza rodziców bądź opiekunów wynikająca z niewłaściwych metod
wychowawczych oraz niedostatecznego zainteresowania potrzebami rozwojowymi dziecka;
- choroby i niepełnosprawność występujące w rodzinie;
- uzależnienia i współuzależnienia w rodzinie;
- bezrobocie w rodzinie;
- niska świadomość rodziny o roli podmiotów udzielających pomocy;
- niezaradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego spowodowana zaburzoną hierarchią wartości,
niedostateczną umiejętnością racjonalnego gospodarowania budżetem domowym;
- nieumiejętnością funkcjonowania w środowisku: brak umiejętności korzystania z zasobów środowiskowych,
praw i uprawnień;
- przemoc i konfliktowość w rodzinie.
4.10 Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opiera się głównie o ustawę
w wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U.
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2018 poz. 2137 ze zm.) oraz Uchwałę Nr III.14.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie
Domaszowice na rok 2019 stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Domaszowicach w okresie od 1.01.2019 roku
do 31.12.2019 r. zebrała się siedmiokrotnie. Na komisję wezwano 5 osób, wobec których wszczęto procedurę
zmierzającą do podjęcia leczenia alkoholowego.
Ponad to GKRPA realizowała wszystkie działania mające na celu profilaktykę i rozwiązywanie problemów
alkoholowych w gminie Domaszowice. Największy udział wydatków przeznacza się na prowadzenie działalności
informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży. W celu zwiększenia dostępności pomocy
terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych są udzielane porady psychologiczne, rozmowy
i spotkania psychoterapeutyczne z mieszkańcami gminy. Wśród zadań realizowanych w ramach przeciwdziałania
patologiom dzieci i młodzieży corocznie organizowany jest wyjazd na kolonie z programem socjoterapeutycznym.
Inną kategorią wydatków są to wydatki związane z funkcjonowaniem gminnej komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, opłaty biegłych sądowych, szkolenia członków komisji.
4.11 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2019 wykonywane były w oparciu o Uchwałę
Nr XX.120.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Domaszowice.
Natomiast Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie Zarządzenia Nr OR.0050.23.2019 Wójta Gminy
Domaszowice z dnia 19 lutego 2019 r., Zarządzenia Nr OR.0050.66.2019 Wójta Gminy Domaszowice z dnia
11 czerwca 2019 r., W związku z art. 9 a ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) w skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Domaszowice wchodzą
przedstawiciele:
1. Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach,
2. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
3. Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie,
4. Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach,
5. Zakładu Usług Medycznych w Domaszowicach,
6. Sądu Rejonowego w Kluczborku.
Od stycznia 2019 r. realizowana była procedura Niebieskiej Karty w 10 rodzinach zamieszkujących gminę
Domaszowice. 2 z nich dotyczy rodzin, gdzie przemoc trwała od 2018 r., 1 gdzie przemoc trwa od 2017 r.,
pozostałe 7 Niebieskich Kart zostało założonych w 2019 roku (w tym cztery z nich zostały założone przez
pracowników tut. OPS), pozostałe zostały sporządzone przez pracowników Komendy Powiatowej Policji
w Namysłowie. O sytuacji panującej w rodzinie dotkniętej przemocą, gdzie występują małoletnie dzieci, w trzech
przypadkach powiadomiono Sąd Rodzinny w Kluczborku.
Rodziny dotknięte problemami przemocy są comiesięcznie wizytowane przez pracowników OPS oraz KPP.
Przeprowadzane są rozmowy motywujące, dotyczące podjęcia działań edukacyjno-korekcyjnych, leczenia
odwykowego czy udziału osób dotkniętych przemocą w terapii dla osób współuzależnionych. Dodatkowo udziela
się porad psychologicznych, medycznych, pomocy materialnej oraz w formie pracy socjalnej. Jednocześnie
rodziny mają możliwość skorzystania z terapii małżeńskiej oraz mediacji.
4.12 Posiłek w szkole i w domu
Obecnie trwa Program „Posiłek w szkole i w domu”, który jest programem wieloletnim w rozumieniu
art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),
a także programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze
obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z póżn.zm.). Program będzie realizowany w latach 2019–2023 i obejmie swoim
zasięgiem wszystkie województwa.
Celem Programu jest zapewnienie pomocy zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach,
jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje
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wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku
celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego
posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością
kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania. Celem
Programu jest również zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe,
w tym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w organizacji
stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.
W 2019 roku z Programu skorzystało z posiłku: 66 uczniów, z zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności:
97 rodzin (186 osób). Ponadto zakupiono wyposażenie do stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej im. Stefana
Żeromskiego w Domaszowicach oraz Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Polkowskiem.
Ogółem koszt tego zakupu wyniósł 84 421,45 zł, z czego dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 67 541,15
zł.
4.13. Aktywna tablica
W 2019 r. zakupiono 4 tablice interaktywne w szkołach na terenie gminy w ramach Rządowego programu
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych – „Aktywna tablica”. Ogólny koszt zadania wyniósł 35 000 zł, z czego dofinansowanie z
budżetu państwa 28 000 zł.
4.14. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Program współpracy Gminy Domaszowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2019 rok został przyjęty przez Radę Gminy Domaszowice Uchwałą Nr II/7/2018 z dnia 04 grudnia 2018 roku,
zgodnie z art. 5 a pkt 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Projekt Programu opracowany w oparciu o wcześniejsze doświadczenia ze współpracy oraz zgłoszone wnioski
i uwagi był konsultowany z organizacjami pozarządowymi zgodnie z przyjętymi procedurami.
Program szczegółowo określa finansowe i pozafinansowe formy możliwej współpracy Gminy Domaszowice
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Określa też obszary zadań własnych gminy, które mogą być realizowane we współpracy z organizacjami
wskazując te, które mają priorytetowe znaczenie dla społeczności lokalnej. Współpraca administracji publicznej
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywa się w dwóch równoważnych
płaszczyznach: w formie finansowej i pozafinansowej.
Współpraca Gminy Domaszowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
płaszczyźnie finansowej odbywała się w 2019 roku przede wszystkim poprzez wspieranie realizacji zadań
publicznych przez uprawnione podmioty w trybie otwartego konkursu ofert.
Przedmiotem zlecenia mogły być zadania własne gminy określone Ustawą z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym mieszczące się w rejestrze zadań publicznych określonych Ustawą o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Za priorytetowe zadania publiczne Gminy Domaszowice w 2019 roku uznano:
1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz zapewnienia dzieciom i młodzieży aktywnych form
wypoczynku;
2) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
3) ratownictwa i ochrony ludności;
4) zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców;
5) ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji.
Na realizację zadań publicznych, wg możliwości określonych budżetem gminy na 2019 rok, ogłoszone zostały
otwarte konkursy ofert na zasadach i w trybie określonym Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
Na realizację zadań publicznych przeznaczono odpowiednio:
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Kultura fizyczna i sport - 50 000 zł,
w tym:
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Domaszowice z wyłączeniem sportu
szkolnego - 35 000 zł,
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Domaszowice w sporcie szkolnym 15 000 zł.
Ogółem na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe przeznaczono w 2019 roku kwotę
50 000 zł.
W myśl obowiązujących przepisów prawa, gmina nie może finansować działalności poszczególnych organizacji
pozarządowych. Powinna natomiast wyznaczać obszary życia publicznego oraz określać zadania, których realizacja
we współpracy z organizacjami pozarządowymi będzie bardziej skuteczna, efektywna i w większym stopniu
odpowiadać będzie potrzebom społeczności lokalnej.
Zadania publiczne zlecane są podmiotom biorącym udział w otwartym konkursie ofert na podstawie umów
określających szczegółowe zasady realizacji zadań oraz sposób wykorzystania i rozliczenia przyznanych dotacji.
W ramach finansowej współpracy samorządu z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
poza otwartym konkursem ofert, gmina angażuje środki budżetu gminy w organizację ważnych wydarzeń
kulturalnych, społecznych i sportowych w ramach ich współorganizowania.
5. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY DOMASZOWICE
5.1. Omówienie ogólne
Stosownie do art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Wójt jest organem
wykonawczym do którego zadań należy m.in. wykonanie uchwał Rady Gminy. Realizując obowiązki nałożone
przepisami ustawy samorządowej Wójt Gminy przy pomocy Urzędu Gminy realizował uchwały podjęte przez
Radę Gminy Domaszowice w 2019 r. w sposób określony uchwałami.
Rada Gminy Domaszowice obradowała na 8 sesjach zwyczajnych i podjęła 69 uchwał.
Podjęte przez Radę Gminy uchwały Wójt Gminy zgodnie z art.90 ust 1i2 ustawy o samorządzie gminnym
przekazywał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru jakimi są w zakresie zgodności z prawem –
Wojewoda Opolski, a w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa.
Zgodnie z art. 7 ust 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały opublikowane
zostały w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto uchwały stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.
5.2. Zestawienie szczegółowe
Lp.

1.

Numer i data
podjęcia
IV.20.2019
z dnia
25 lutego2019r.

W sprawie
zmiany uchwały Nr III.11.2018 z dnia 28 grudnia
2018 r. ustanowienia wieloletniego programu
osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie
Domaszowice ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019 – 2023

2.

IV.21.2019
z dnia
25 lutego 2019r.

uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
w Domaszowicach

3.

IV.22.2019
z dnia
25 lutego 2019r.

przyjęcia Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Domaszowice
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Sposób wykonania
Uchwała wchodzi w życie
z dniem 01.01.2019 r. - w trakcie
realizacji na podstawie umowy
nr 42/2019
Uchwała podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego
i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Realizowana.
Uchwała podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego
i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
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Wykonana
4.

IV.23.2019
z dnia
25 lutego 2019r.

5.

IV.24.2019
z dnia
25 lutego 2019r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej
gminy Domaszowice na 2019 rok.

6.

V.25.2019
z dnia
26 marca 2019 r.

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Domaszowice w roku 2019

V.26.2019
z dnia
26 marca 2019 r.

określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
ciekłych obowiązujących na terenie Gminy
Domaszowice

7.

zmiany uchwały Nr III.16.2018 Rady Gminy
Domaszowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju
i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i
Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług
Komunalnych „EKOWOD” Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2019-2021
zmiany uchwały Nr IV.22.2019 Rady Gminy
Domaszowice z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Domaszowice

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Opolskiego.
Uchwała podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego
i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Realizowana.
Uchwała podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego
i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.

Realizowana.

8.

V.27.2019
z dnia
26 marca 2019 r.

9.

V.28.2019
z dnia
26 marca 2019 r.

10.

V.29.2019
z dnia
26 marca 2019 r.

11.

V.30.2019
z dnia
26 marca 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej
gminy Domaszowice na 2019 rok

12.

V.31.2019
z dnia
26 marca 2019 r.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Namysłowskiemu

13.

V.32.2019
z dnia
26 marca 2019 r.

zmiany uchwały o zaciągnięciu pożyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu na wyprzedzające
finansowanie działań finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia. Wykonana.

14.

V.33.2019
z dnia
26 marca 2019 r.

ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Domaszowice

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia. Realizowana.

15.

VI.34.2019
z dnia
30 maja 2019 r.

określenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat
i trybu ich pobierania

16.

VI.35.2019

ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę

o zmianie uchwały Nr III.16.2018 Rady Gminy
Domaszowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
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Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.
Realizowana.
Nieważność uchwały - Sąd
Administracyjny Opole Sygn.
akt. I SA/Op 307/19
z dn. 06.11.2019 r.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia .
Wykonana.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Opolskiego.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia - przekazano
w formie dotacji celowej.
Wykonana.

Uchwała podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego
i wchodzi w życie po 14 dniach
licząc od dnia publikacji.
Realizowana na podstawie
umowy nr 22/2019
Nieważność uchwał -

Strona 26

z dnia
30 maja 2019 r.

Domaszowice;

Wojewoda
OpolskiPN.III.4131.1.66.2019.JP
z dnia 14.06.2029 r.
Uchwała podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego
i wchodzi w życie 14 dni po
ogłoszeniu.
Realizowana.

VI.36.2019
z dnia
30 maja 2019 r.

określenia terminu, częstotliwości uiszczania opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

18.

VI.37.2019
z dnia
30 maja 2019 r.

zmiany uchwały Nr V.27.2019 Rady Gminy
Domaszowice z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju
i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i
Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług
Komunalnych „EKOWOD” Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2019-2021

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia. Realizowana.

19.

VI.38.2019
z dnia
30 maja 2019 r.

o zmianie uchwały Nr III.16.2018 Rady Gminy
Domaszowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.

20.

VI.39.2019
z dnia
30 maja 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej
gminy Domaszowice na 2019 rok

21.

VI.40.2019
z dnia
30 maja 2019 r.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Kluczborskiemu.

22.

VII.41.2019
z dnia
25 czerwca 2019 r.

udzielenia Wójtowi Gminy Domaszowice wotum
zaufania

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.

23.

VII.42.2019
z dnia
25 czerwca 2019 r.

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Domaszowice za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2018 rok

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.
Sprawozdanie zostało
zatwierdzone.

24.

VII.43.2019
z dnia
25 czerwca 2019 r.

udzielenia Wójtowi Gminy Domaszowice
absolutorium z wykonania budżetu Gminy
Domaszowice za rok 2018

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia. Rada udzieliła
Wójtowi absolutorium.

25.

VII.44.2019
z dnia
25 czerwca 2019 r.

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
członka ochotniczej straży pożarnej, który
uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu
pożarniczym organizowanym przez Państwową̨ Straż̇
Pożarną̨ lub gminę̨

Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od daty jej
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Opolskiego z mocą
obowiązywania od 01.08.2019 r.
Realizowana.

26.

VII.45.2019
z dnia
25 czerwca 2019 r.

udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Strzelcach

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia. Wykonana.

27.

VII.46.2019
z dnia
25 czerwca 2019 r.

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Domaszowice oraz
określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy
Domaszowice od dnia 1 września 2019 roku

Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Opolskiego.

17.
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Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Opolskiego.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia- przekazano
w formie dotacji celowej.
Wykonana.
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przystąpienia do projektu pn. „Ochrona i promocja
różnorodności biologicznej obszaru chronionego
krajobrazu na terenie Gminy Domaszowice,
Nadleśnictwa Namysłów oraz obszarów parkowych
i wodnych na przykładzie OLO w Woskowicach
Małych” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska,
dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 5.1
Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na
lata 2014-2020

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.
Wykonana.

uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Domaszowice

Uchwała podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego
i wchodzi w życiepo 14 dniach
licząc od dnia publikacji.
Realizowana na podstawie
umowy nr2FK.3122.7.2019
z dnia 04.04.2019r.

zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy
Domaszowice za 2018 rok

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.

o zmianie uchwały Nr III.16.2018 Rady Gminy
Domaszowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.

32.

VII.51.2019
z dnia
25 czerwca 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej
gminy Domaszowice na 2019 rok

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Opolskiego.

33.

VIII.52.2019
z dnia
13 września 2019 r.

wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i
wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Domaszowice

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia. Realizowana.

VIII.53.2019
z dnia
13 września 2019 r.
VIII.54.2019
z dnia
13 września 2019 r.
VIII.55.2019
z dnia
13 września 2019 r.

powołania zespołu do spraw zaopiniowania
kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w
Kluczborku na kadencję 2020 – 2023
zasięgnięcia od Opolskiego Komendanta
Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na
ławników
ustalenia regulaminu głosowania w wyborach
ławników do Sądu Rejonowego w Kluczborku na
kadencję od 2020 r. do 2023 r

28.

29.

30.

31.

34.
35.
36.

VII.47.2019
z dnia
25 czerwca 2019 r.

VII.48.2019
z dnia
25 czerwca 2019 r.

VII.49.2019
z dnia
25 czerwca 2019 r.
VII.50.2019
z dnia
25 czerwca 2019 r.

37.

VIII.56.2019
z dnia
13 września 2019 r.

bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na
cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

38.

VIII.57.2019
z dnia
13 września 2019 r.

wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

39.

VIII.58.2019
z dnia
13 września 2019 r.

zmiany uchwały Nr VII.48.2019 Rady Gminy
Domaszowice z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Domaszowice
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Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia .Wykonana.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia. Wykonana.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia-wykonano.
Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Opolskiego.
Realizowana.
Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Opolskiego. Realizowana.
Uchwała podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego
i wchodzi w życie po 14 dniach
licząc od dnia publikacji.
Realizowana.
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40.

VIII.59.2019
z dnia
13 września 2019 r.

ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę
Domaszowice

41.

VIII.60.2019
z dnia
13 września 2019 r.

określenia wysokości oraz szczegółowych warunków
i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na
ekonomiczne usamodzielnienie

VIII.61.2019
z dnia
13 września 2019 r.
VIII.62.2019
z dnia
13 września 2019 r.

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej
opłaty

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.
Realizowana.
Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Opolskiego.
Realizowana.
Nieważność uchwały RIO
Opole uchwała nr 26/35/2019 z
dn. 16.10.2019 r.

wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
stanowiących własność gminy Domaszowice

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.

44.

VIII.63.2019
z dnia
13 września 2019 r.

o zmianie uchwały Nr III.16.2018 Rady Gminy
Domaszowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia. Wykonana.

45.

VIII.64.2019
z dnia
13 września 2019 r.

42.
43.

46.
47.

VIII.65.2019
z dnia
13 września 2019 r.
IX.66.2019
z dnia
29 października 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej
gminy Domaszowice na 2019 rok
udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Domaszowicach
wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kluczborku
na kadencję 2020 – 2023

48.

IX.67.2019
z dnia
29 października 2019 r.

określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami Gminy Domaszowice

49.

IX.68.2019
z dnia
29 października 2019 r.

zmiany uchwały Nr VIII.57.2019 Rady Gminy
Domaszowice z dnia 13 września 2019 r. w sprawie
wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

50.

IX.69.2019
z dnia
29 października 2019 r.

przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Domaszowice na rok 2020
stanowiącego część strategii rozwiązywania
problemów społecznych

51.

IX.70.2019
z dnia
29 października 2019 r.

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej
opłaty

52.

IX.71.2019
z dnia
29 października 2019 r.

określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na terenie Gminy Domaszowice na
2020 rok

53.

IX.72.2019

o zmianie uchwały Nr III.16.2018 Rady Gminy
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Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Opolskiego.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.
Wykonana.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia. Wykonana.
Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Opolskiego.
Straciła moc uchwałą nr
X.81.2019 z dnia 28 listopada
2019 r.
Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Opolskiego. Realizowana.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od 01.01.2020 r.
Realizowana.
Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Opolskiego, z mocą
obowiązującą od dnia
01.01.2020 roku.
Straciła moc uchwałą nr
X.78.2019 z dnia 28 listopada
2019 r..
Uchwała podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego
i wchodzi w życie po 14 dniach
licząc od dnia ogłoszenia.
Uchwała wchodzi w życie
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z dnia
29 października 2019 r.

Domaszowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

54.

IX.73.2019
z dnia
29 października 2019 r.

55.

X.74.2019
z dnia
28 listopada 2019 r.

56.

X.75.2019
z dnia
28 listopada 2019 r.

57.

X.76.2019
z dnia
28 listopada 2019 r.

przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na
lata 2020 – 2022

58.

X.77.2019
z dnia
28 listopada 2019 r.

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gminie Domaszowice na rok 2020 stanowiącego
część strategii rozwiązywania problemów społecznych

59.

X.78.2019
z dnia
28 listopada 2019 r.

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej
opłaty

60.

X.79.2019
z dnia
28 listopada 2019 r.

o zmianie uchwały Nr III.16.2018 Rady Gminy
Domaszowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

61.

X.80.2019
z dnia
28 listopada 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej
gminy Domaszowice na 2019 rok

62.

X.81.2019
z dnia
28 listopada 2019 r.

określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami Gminy Domaszowice

63.

XI.82.2019
z dnia
30 grudnia 2019 r.

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych

64.

XI.83.2019
z dnia
30 grudnia 2019 r.

65.

XI.84.2019
z dnia
30 grudnia 2019 r.

66.

XI.85.2019

o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej
gminy Domaszowice na 2019 rok
uchwalenia „Programu współpracy Gminy
Domaszowice z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2020”
określenia wysokości oraz szczegółowych warunków
przyznawania nauczycielom dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za
wysługę lat oraz innych składników wynagradzania w drodze regulaminu

przekazania do zaopiniowania organowi
regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Domaszowice
uchwalenia planu pracy Rady Gminy Domaszowice
oraz przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej
i stałych komisji Rady Gminy Domaszowice na rok
2020
o zmianie uchwały Nr III.16.2018 Rady Gminy
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z dniem podjęcia. Wykonana.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Opolskiego.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.
Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Opolskiego.
Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od 01.01.2020 r.
Realizowana.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od 01.01.2020 r.
Realizowana.
Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Opolskiego, z mocą
obowiązującą od dnia
01.01.2020 r.
Realizowana.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia. Wykonana.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Opolskiego.
Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Opolskiego
Realizowana.
Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Opolskiego. Wykonana.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.
Wykonana.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia. Realizowana.
Uchwała wchodzi w życie
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z dnia
30 grudnia 2019 r.

Domaszowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

67.

XI.86.2019
z dnia
30 grudnia 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej
gminy Domaszowice na 2019 rok

68.

XI.87.2019
z dnia
30 grudnia 2019 r.

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

69.

XI.88.2019
z dnia
30 grudnia 2019 r.

uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2020
rok

z dniem podjęcia. Wykonana.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Opolskiego.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2020 roku.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem 01.01.2020 roku i
podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Opolskiego.

6. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI
6.1. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego
W 2016 r. Gmina Domaszowice zawarła porozumienie z Gminą Namysłów (lider) oraz gminami: Pokój,
Świerczów i Wilków, w ramach której zostało ustanowione partnerstwo na rzecz realizacji projektu „Klucz do
kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu od listopada 2016 r. w Szkole
Podstawowej w Domaszowicach uczniowie mogli korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz kół
zainteresowań podnoszących poziom kompetencji kluczowych. Dodatkowo zostały wyposażone pracownie:
matematyczna, przyrodnicza i do j. angielskiego oraz szkoła została doposażona w narzędzia TIK (technologia
informacyjno-komunikacyjna) m.in.: laptopy, projektor, ekran, tablety, aparaty fotograficzne, oprogramowanie
multimedialne, tablicę interaktywną. Uczniowie korzystający z zajęć uczestniczyli w wycieczkach tematycznych
m.in. do: teatru lalek, kina na film anglojęzyczny, Szkoły Grafiki Komputerowej, na Uniwersytecie Śląskim,
Experymentarium w Łodzi, czy też afrykarium. Projekt zakończył się 28.02.2019 r.
W październiku 2016 r. Gmina Domaszowice przystąpiła do partnerstwa na rzecz realizacji projektu „Ochrona,
promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część
północna” w ramach PRO WO 2014-2020. Liderem partnerstwa jest Powiat Namysłowski, a członkami: Gmina
Domaszowice, Gmina Świerczów, Gmina Wilków, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny we Włochach, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia Najświetszej Maryi Panny i św. Marcina
w Strzelcach, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie, Parafia
Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryii Panny w Biestrzykowicach oraz Parafia
Rzymskokatolicka p.w. Oczyszczenia Najświetszej Maryi Panny w Bukowiu. W ramach projektu na terenie gminy
Domaszowice w 2018 r. wyremontowanych zostało 7 obiektów zabytkowych, tj. dzwonnica w Polkowskiem oraz
6 kapliczek w miejscowościach: Dziedzice, Strzelce, Siemysłów, Wielołęka, Włochy, Domaszowice oraz
renowacja zabytkowego obrazu, który znajduje się w kapliczce w Domaszowicach. W roku 2019 były
przeprowadzane działania promocyjne. Została utworzona strona internetowa oraz aplikacja mobilna poświęcona
projektowi, która pozwala na wirtualne zwiedzanie powiatu namysłowskiego, a także zawiera gry terenowe.
Dodatkowo zostały wydane foldery. Projekt zakończył się w roku 2019.
23 marca 2019 roku zawarta została umowa nr ED.031.14.2019 z Powiatem Kluczborskim w sprawie
doskonalenia zawodowego nauczycieli. W ramach tej umowy Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w
Kluczborku w imieniu Powiatu Kluczborskiego zobowiązał się do doskonalenia nauczycieli Gminy Domaszowice.
Gmina Domaszowice natomiast zobowiązana jest do przekazywania na rzecz Powiatu środków finansowych w
wysokości 30% z 0,8% planowanych w budżecie rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe
nauczycieli. W 2019 r. kwota ta wyniosła 10 069,20 zł i została w całości wykorzystana.
6.2. Stowarzyszenia JST
Gmina Domaszowice jest członkiem Stowarzyszenia Subregion Północny Opolszczyzny. Stowarzyszenie ma na
celu wspieranie i rozwijanie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do rozwoju społeczno-gospodarczego
jednostek samorządu terytorialnego tworzących obszar funkcjonalny Kluczbork-Namysłów-Olesno poprzez:
1) wspólne planowanie rozwoju - uzgadnianie i rozstrzyganie zagadnień rozwojowych,
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2) promowanie partnerskiego modelu współpracy jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów,
3) integrację działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego,
4) podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych i społecznych oraz realizacje wspólnych przedsięwzięć
prorozwojowych, mających na celu zrównoważony, wszechstronny rozwój obszaru funkcjonalnego,
5) pozyskiwanie środków finansowych na realizację przedsięwzięć prorozwojowych i wspólną realizację
projektów,
6) wymianę informacji i doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych stowarzyszonych jednostek
samorządu terytorialnego,
7) administrowanie wspólną infrastrukturą i pozostałym posiadanym majątkiem,
8) promocję i działalność informacyjną,
9) współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
10) inne działania realizujące cele statutowe.
Stowarzyszenie reprezentuje interesy jednostek samorządu terytorialnego
funkcjonalnym Kluczbork- Namysłów-Olesno i podejmuje się obrony tych interesów.

zrzeszonych

w obszarze

Ponadto Gmina Domaszowice przynależy do Związku Gmin Śląska Opolskiego. W ramach współpracy gmina
Domaszowice bierze udział m.in. w zbiorowym przetargu na dostarczenie energii elektrycznej do np. oświetlenia
ulicznego, zasilania urządzeń kanalizacji sanitarnej w Strzelcach, Gręboszowie i Domaszowicach, do zasilenia
energetycznego budynków jednostek organizacyjnych: OPS, szkoły, przedszkole.
6.3. Inne formy współdziałania
Gmina Domaszowice należy do Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak. Lokalna Grupa Działania
została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 26 września 2006 r. jako Stowarzyszenie
Stobrawski Zielony Szlak i funkcjonuje obecnie na obszarze na terenie gmin: Domaszowice, Lubsza, Łubniany,
Murów, Pokój, Popielów, Świerczów, Namysłów, a od 2012 Dobrzeń Wielki. Gminy należące do obszaru,
administracyjnie należą do województwa opolskiego i trzech powiatów: brzeskiego (gmina Lubsza),
namysłowskiego (Gmina Domaszowice, Namysłów, Pokój i Świerczów) oraz opolskiego (Łubniany, Murów
i Popielów, Dobrzeń Wielki). Stowarzyszenie Stobrawski Zielony Szlak, powstało w wyniku realizacji programu
„Wdrażanie podejścia Leader w województwie opolskim”. Stowarzyszenie zrzesza liderów i animatorów obszarów
wiejskich, urzędników, sołtysów, członków organizacji pozarządowych, oraz przedsiębiorców z ośmiu gmin. Jego
celem jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności opracowanie Lokalnej Strategii
Rozwoju dla obszaru Stowarzyszenia, promocji obszarów wiejskich położonych na terenie Gmin oraz
mobilizowanie społeczności lokalnej do wzięcia aktywnego udziału w życiu wsi.
W 2019 r. Gmina Domaszowice przystąpiła do projektu partnerskiego pn. „Ochrona i promocja różnorodności
biologicznej obszaru chronionego krajobrazu na terenie Gminy Domaszowice, Nadleśnictwa Namysłów oraz
obszarów parkowych i wodnych na przykładzie OLO w Woskowicach Małych” w celu zwiększenia dostępu i
promocji obszarów cennych przyrodniczo na terenie Gminy Domaszowice. Projekt realizowany będzie w
Partnerstwie, którego Liderem będzie Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, a Partnerem
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Namysłów. Projekt współfinansowany będzie ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014 –2020. W ramach projektu Gmina Domaszowice planuje poprowadzenie
ścieżek od Urzędu Gminy Domaszowice w kierunku Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Ścieżki będą
prowadzone przy stanowiskach przyrodniczych, gdzie występują chronione gatunki roślin i zwierząt, przy
ścieżkach powstanie kilka miejsc odpoczynku dla odwiedzających, w skład takiego miejsca będą wchodziły, m.in.
wiata, stojak na rowery, ławka, tablica informacyjna i kosz na śmieci.
7. CZĘŚĆ ANALITYCZNA
7.1. Ład przestrzenny
W roku 2019 nie realizowano zmian w studium uwarunkowań i kierunków gospodarowania przestrzennego
gminy oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych miejscowości.
7.2. Gospodarka komunalna
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W roku 2019 stan mienia komunalnego Gminy Domaszowice uległ niewielkim zmianom. Z uwagi na brak
gruntów atrakcyjnych pod względem gospodarczym i turystycznym, Gmina Domaszowice posiada do sprzedaży
głównie małe działki rolne.
W roku objętym raportem nie podejmowała próby sprzedaży nieruchomości.
W zakresie gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, objętych prawem użytkowania wieczystego, w prawo
własności na rzecz osób fizycznych przekształcono 2 nieruchomości na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo
własności tych gruntów. Łączna powierzchnia gruntów przekształconych w prawo własności wynosi 0,3749 ha.
Z sieci wodociągowej o długości ok. 62 km na obszarze Gminy Domaszowice korzysta ok. 97% mieszkańców
gminy, zaś z kanalizacji sanitarnej 58%. Długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
w Gręboszowie, Strzelcach oraz Domaszowicach - sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, wynosi łącznie
21,48 km. Siecią wodociągową zarządza Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD sp. z o.o.
z siedzibą w Namysłowie, przy ul. Mariańskiej. Właścicielem i zarządcą sieci kanalizacyjnej jest Gmina
Domaszowice. W roku 2019 zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Domaszowice wraz
z przyłączami. Ścieki odprowadzone są kolektorem tłocznym do oczyszczalni ścieków sanitarnych w Namysłowie.
Sieć kanalizacji stanowi infrastrukturę techniczną stosunkowo młodą, jej wiek nie przekracza 10 lat.
W celu optymalizacji kosztów energii elektrycznej Gmina Domaszowice zrzeszona jest w związku Gmin Śląska
Opolskiego, w grupie zakupowej, która to corocznie przeprowadza w trybie przetargu nieograniczonego wybór
dostawcy energii w imieniu gmin zrzeszonych. Z wyłonionym w toku przetargu wykonawcą gmina oraz
poszczególne jednostki organizacyjne zawierają umowę sprzedaży energii elektrycznej. Dzięki przynależności do
grupy zakupowej wynegocjowana cena jest dużo niższa niż ta którą można byłoby uzyskać podczas
indywidualnych negocjacji gmin i poszczególnych jednostek. Usługi oświetleniowe obejmujące prowadzenie
czynności konserwacyjnych i naprawczych instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych, w celu
zapewnienia pełnej sprawności technicznej opraw ulicznych w ilości 537 szt. na terenie gminy Domaszowice
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, zapewnia zgodnie z podpisaną umową firma TAURON
Dystrybucja Serwis S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
W roku 2019 w Domaszowicach na ul. Strzeleckiej, na dz. nr 69/1 wykonano inwestycję polegającą na
budowie oświetlenia drogowego, w zakres prac wchodziła budowa linii kablowej NN, w tym montaż czterech
słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED. Zakończono również inwestycję dobudowy jednego punktu
oświetlenia drogowego w miejscowości Siemysłów na dz. nr 64, przy wylocie z miejscowości w kierunku
Świerczowa. Budowa odcinków oraz punktów oświetlenia drogowego ma na celu poprawę bezpieczeństwa
użytkowników dróg oraz mieszkańców pobliskich posesji.
W związku z brakiem technicznych warunków montażu i zasilenia z sieci energetycznej tradycyjnych lamp
oświetlenia ulicznego w Zofijówce i Międzybrodziu dnia 27 grudnia 2019 r. zamontowano lampę hybrydową.
Parametry lampy hybrydowej LED 50W, 50/280/4, na słupie 5m, akumulator 150Ah, panel PV 280W, turbina
wiatrowa 400W. Hybrydowe lampy LED stanowią doskonałą alternatywę dla klasycznego oświetlenia ulicznego.
Niewątpliwą przewagę lamp hybrydowych nad tradycyjnymi stanowi brak konieczności comiesięcznego płacenia
rachunków za energię, lampy hybrydowe korzystają bowiem z odnawialnych i co najważniejsze darmowych źródeł
energii. Ich stosowanie jest zasadne zwłaszcza w miejscach odległych od infrastruktury, do których nieopłacalne
jest doprowadzenie energii elektrycznej. Lampy solarne i z turbinami wiatrowymi są również znakomitym
rozwiązaniem na obniżenie kosztów związanych ze zużyciem energii.
7.3. Finanse
Wykonanie budżetu Gminy Domaszowice w 2019 roku (w złotych):
Wyszczególnienie
1
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe, w tym:
dochody ze sprzedaży majątku
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
WYNIK BUDŻETU (DOCHODY-WYDATKI)
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Plan
(po zmianach)
2
18 520 312,08
16 806 386,08
1 713 926,00
0,00
18 432 508,08
16 160 179,08
2 272 329,00
87 804,00

Wykonanie

%

3
17 527 167,19
16 708 908,92
818 258,27
13 304,55
16 902 424,71
15 091 764,09
1 810 660,62
624 742,48

4
94,64
99,42
47,74
91,70
93,39
79,68
711,52
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Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
PRZCHODY OGÓŁEM, z tego:
- kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych
- wolne środki
ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:
- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych

646 207,00
1 934 967,52
877 664,36
1 057 303,16
2 022 771,52
2 022 771,52

1 617 144,83
2 022 804,78
877 664,36
1 145 140,42
1 157 810,60
1 157 810,60

250,25
104,54
100,00
108,31
57,24
57,24

Jak wynika z powyższej tabeli plan dochodów został wykonany w 94,64%, a plan wydatków w 91,70%.
Wykonanie zarówno dochody jak i wydatków bieżących ukształtowała się na jeszcze wyższym poziomie tj.
odpowiednio: w 99,42% i w 93,39%. Niski wskaźnik procentowy wykonania dochodów majątkowych (47,74%)
wynika z tego, że gmina nie otrzymała w roku sprawozdawczym II transzy dofinansowania do budowy kanalizacji
w Domaszowicach. Dofinansowanie to wpłynęło dopiero w marcu 2020 r. Równocześnie ten sam fakt spowodował
niski poziom wykonania planu rozchodów (57,24%). W 2019 r. zaplanowano spłatę II raty pożyczki płatniczej w
wysokości 864 960,92 zł, związaną z otrzymaniem powyższego dofinansowania. Jeśli chodzi o wykonanie
wydatków majątkowych na poziomie 79,68%, to wynika ono z następujących okoliczności:
1. Nie zrealizowano zadnia - rozbiórka wiaduktu w m. Strzelce (plan 290 000 zł) z powodu sporu dotyczącego
niejasnej sytuacji prawnej tego obiektu;
2. Zadanie pn. "Budowa nawierzchni drogi na osiedlu przy ul. Nowej w Domaszowicach" planowane w kwocie
80 000 zł zostało wykonane na w kwocie 5 000,00 zł (wykonano dokumentację projektową);
3. Niższe o ok 90 tys. zł niż planowane koszty inwestycji dot. budowy kanalizacji w Domaszowicach oraz
rozbudowy oświetlenia ulicznego w Domaszowicach i Siemysłowie.
Gmina na koniec roku osiągnęła nadwyżkę w wysokości 624 742,48 zł (dochody minus wydatki). Planowany
wynik natomiast wynosił 87 804,00 zł. Podobnie gmina osiągnęła wyższą niż zakładaną nadwyżkę dochodów
bieżących nad wydatkami bieżącymi.
Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 5 237 362,05 zł, na które składają się:
1. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (nr umowy
6/2011/G-13/OW-OT/P z dnia 20 kwietnia 2011 r.) – 137 000,00 zł.
2. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (nr umowy
57/2014/G-13/OW-OT/P z dnia 14 listopada 2014 r.) – 1 230 722,00 zł.
3. Umowa o sfinansowanie zobowiązań Nr 3509203/90/JST/POZ/16 z dnia 5 grudnia 2016 r. na kwotę
2 759 769,00 zł (pozostało do spłaty 2 620 000,00 zł).
4. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (nr umowy
20/2018/G-13/OW-OT/PM z dnia 11 lipca 2018 r.) – 864 960,92 zł.
5. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (nr umowy
19/2018/G-13/OW-OT/P z dnia 11 lipca 2018 r.) – 384 679,13 zł.
Realizacja programów wieloletnich
I. W 2019 roku zakończone zostały 3 programy wieloletnie.
1. Inwestycja pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Domaszowice”. Zakres prac obejmował budowę:
kanałów grawitacyjnych, sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej, przyłączy i przepięć grawitacyjnych, przyłączy
ciśnieniowych, tłocznię D-1, pompownię D-2 i pompownie przydomowe, zasilanie energetyczne oraz roboty
rozbiórkowe i odtworzeniowe. Zostało wybudowanych 5,9 km sieci kanalizacji ciśnieniowej oraz wykonane
zostały przyłącza kanalizacyjne. Wykonawcą zadania była firma ECOKOM z Luboszyc. Zadanie zostało
zakończone w maju 2019 r. Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 586 853,20 zł. Wartość
całego zadania: 3 441 993 zł. Dofinansowanie: 1 687 463 zł. Inwestycję zrealizowano w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
2. Zadanie pn. "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Gmina Domaszowice" w ramach
projektu partnerskiego "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy
Rehabilitacji i Rekreacji - część północna". Lider projektu - Powiat Namysłowski w dniu 8 listopada 2017 r.
podpisał umowę z Samorządem Województwa Opolskiego o przyznaniu pomocy. Partnerami z terenu gminy
Domaszowice były: Gmina Domaszowice, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP we Włochach
oraz Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP i św. Marcina w Strzelcach. Pod koniec 2017 roku
przygotowywane były przetargi na wyłonienie wykonawców. W 2018 roku w ramach projektu Gmina
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Domaszowice wyremontowała 7 obiektów zabytkowych tj. dzwonnicę w Polkowskiem, kapliczki
w miejscowościach Włochy, Dziedzice, Wielołęka, Domaszowice, Siemysłów, Strzelce oraz odnowiono obraz
Matki Boskiej Piekarskiej znajdujący się w kapliczce w Domaszowicach. Parafia we Włochach w ramach projektu
wykonała remont zabytkowych organów, które znajdują się w kościele parafialnym. Parafia w Strzelcach wykonała
remont dachu na kościele p.w. św. Katarzyny w Gręboszowie oraz 3 kapliczek zlokalizowanych przy kościele w
Strzelach. W 2018 r. wypłacane było, w ramach wydatków bieżących, wynagrodzenie dla koordynatora gminnego
w zakresie spraw dotyczących przygotowania dokumentacji i nadzorowania postępu prac oraz promowania
projektu dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP we Włochach i Parafii Rzymskokatolickiej p.w.
Narodzenia NMP i św. Marcina w Strzelcach.
W 2019 r. ukończone zostało ostanie zadnie w Gminie Domaszowice - remont wnętrza kościoła parafialnego w
Strzelcach. W 2019 r. były przeprowadzane również działania promocyjne. Została utworzona strona internetowa
oraz aplikacja mobilna poświęcona projektowi, która pozwala na wirtualne zwiedzanie powiatu namysłowskiego, a
także zawiera gry terenowe. Dodatkowo zostały wydane foldery. Zadania te były realizowane przez Powiat
Namysłowski, a udział gminy Domaszowice został poniesiony w formie dotacji w łącznej kwocie 3 759,32 zł. W
szkołach i przedszkolach koordynatorzy gminni przeprowadzali zajęcia edukacyjne, aby najmłodszemu pokoleniu
przybliżyć tematykę dziedzictwa kulturowego. Wynagrodzenie koordynatora wypłacone w 2019 r. wyniosło 5
500,00 zł.
3. Projekt partnerski „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego”. W
ramach projektu od listopada 2016 r. w Szkole Podstawowej w Domaszowicach uczniowie mogli korzystać z
dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz kół zainteresowań podnoszących poziom kompetencji kluczowych.
Dodatkowo zostały wyposażone pracownie: matematyczna, przyrodnicza i do j. angielskiego oraz szkoła została
doposażona w narzędzia TIK (technologia informacyjno-komunikacyjna) m.in.: laptopy, projektor, ekran, tablety,
aparaty fotograficzne, oprogramowanie multimedialne, tablicę interaktywną. Uczniowie korzystający z zajęć
uczestniczyli w wycieczkach tematycznych m.in. do: teatru lalek, kina na film anglojęzyczny, Szkoły Grafiki
Komputerowej, na Uniwersytet Śląskim, Experymentarium w Łodzi, czy też afrykarium. Projekt zakończył się
28.02.2019 r. Wydatki poniesione w 2019 r. wyniosły 51 949,03 zł. Zadanie zrealizowano w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wartość całego zadania: 184 034,44 zł.
Dofinansowanie: 100%.
II. W 2019 rozpoczęto realizację dwóch zadań wieloletnich.
1. Zadanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
(działanie 3.2.1) pn. "Termomodernizacja budynku urzędu gminy i OPS w Domaszowicach". Projekt polega
na głębokiej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy oraz budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w
Domaszowicach. W ramach projektu przewiduje się wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych obejmujących
m.in.: izolację termiczną stropów i dachu, izolację termiczną ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i
drzwiowej, wymianę oświetlenia na energooszczędne oprawy LED, modernizację instalacji grzewczej CO
(wspólnej dla obydwu budynków) poprzez likwidację kotłowni węglowej i montaż pompy ciepła wraz z
niezbędnymi instalacjami i elementami, montaż paneli fotowoltaicznych oraz szafy AKPiA z Systemem
Zarządzania Energią. Skutkiem realizacji projektu będzie poprawa efektywności energetycznej budynków, tj.
zmniejszenie ilości oraz kosztów zużycia energii oraz redukcja emisji szkodliwych gazów do atmosfery.
Dodatkowo w obu budynkach zaprojektowano budowę podjazdów dla niepełnosprawnych. W projekcie
przewiduje się także działania związane z nadzorem inwestorskim oraz promocją i informacją projektu, tj.
zamieszczeniem plakatu na budynkach oraz informacji na stronie www gminy. W ramach projektu sporządzono
także audyt energetyczny oraz dokumentację projektową, tj. dokumentację techniczną inwestycji i studium
wykonalności inwestycji. Projekt jest na etapie oceny merytorycznej. Koszt zadania: 1 013 857,33 zł.
Dofinansowanie: 798 028,73 zł. Poniesione koszty w 2019 r. to kwota 27 773,50 zł.
2. Zadanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
(działanie 5.1) pn. „Ochrona i promocja różnorodności biologicznej obszaru chronionego krajobrazu na
terenie Gminy Domaszowice, Nadleśnictwa Namysłów oraz obszarów parkowych i wodnych na przykładzie
OLO w Woskowicach Małych”. Zakres Gminy Domaszowice polega na realizacji zadania pn. Ochrona i
promocja różnorodności biologicznej obszaru chronionego krajobrazu na terenie gminy Domaszowice oraz
działania edukacyjne w zakresie edukacji ekologicznej. Zadania realizowane przez Gminę Domaszowice w ramach
projektu odnoszą się do ochrony i promocji obszaru chronionego krajobrazu - Lasy Stobrawsko-Turawskie
znajdującego się na terenie gminy Domaszowice poprzez wytyczenie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej wraz z
niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Przedmiotowa ścieżka obejmuje znaczną część gminy Domaszowice i
przebiegać będzie przez miejscowości: Strzelce, Domaszowice, Wielołęka, Zofijówka i Nowa Wieś. Zakłada się
utworzenie na całej długości ścieżki kilku miejsc postojowych/odpoczynku, przy których oprócz elementów małej
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architektury (ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, altany) znajdą się przede wszystkim tablice informacyjne z
opisem przedmiotowej ścieżki (z możliwością pobrania informacji poprzez kod QR) w odniesieniu do obszaru
chronionego krajobrazu, przez który będzie przebiegać, z uwzględnieniem cennych przyrodniczo gatunków,
unikatowych, charakterystycznych dla danego obszaru. Dzięki wytyczeniu, oznakowaniu, utworzeniu miejsc
postojowych Gmina Domaszowice stworzy ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną, która będzie cennym wsparciem w
prowadzeniu edukacji przez szkoły, przedszkola z terenu gminy Domaszowice, realizacji przez nich "zielonych
lekcji" oraz biwakowych "zielonych szkół". Ponadto zakłada się realizację akcji promocyjno-edukacyjnych
skierowanych do dzieci i dorosłych. Projekt jest na etapie oceny merytorycznej. Koszt zadania: 126 100,00 zł.
Dofinansowanie: 107 185,00 zł.
7.4. Oświata i edukacja
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach
1. Uwarunkowania organizacyjne
Powierzchnia użytkowa Szkoły Podstawowej w Domaszowicach wynosi 2737,45 m2. W szkole znajduje się
11 sal lekcyjnych, 1 sala komputerowa wyposażona w 12 stanowisk komputerowych, sala gimnastyczna
z boiskiem, sala gimnastyczna mała, świetlica, biblioteka z centrum informatycznym, w którym znajdują się
3 stanowiska komputerowe, 2 szatnie, dwie stołówki, kuchnia, gabinet lekarski, serwerownia oraz 10 toalet dla
dzieci.

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach
Rok szkolny 2018/2019
Szkoła
Gimnazjum
Podstawowa
1.
Liczba uczniów
212
26
2.
Liczba oddziałów
11
1
3.
Liczba godzin ogółem
478
78
4.
Liczba etatów:
47
0
pedagogicznych
33
0
niepedagogicznych
14
0
5.
Średnia liczba uczniów w oddziale
19
26
6.
Średnia liczba etatów w oddziale
12
47
7.
Zestawienie naboru klas pierwszych
1
0

Razem
238
12
556
47
33
14
1

2. Uwarunkowania kadrowe
1) Liczba etatów nauczycielskich wg poziomu wykształcenia

Poziom
wykształcenia

Średnie

Średnie
pedagogiczne

Niepełne wyższe Wyższe
pedagogiczne
licencjat

Wyższe
magisterskie

Liczba etatów

0

0

0

32

1

2) Liczba etatów nauczycielskich wg stopnia awansu zawodowego

Stopień
awansu Nauczyciel
zawodowego
stażysta

Nauczyciel
kontraktowy

Nauczyciel
mianowany

Nauczyciel
dyplomowany

Liczba etatów

6

5

21

1

Urlop
dla
poratowania
zdrowia
0

3. Koszt utrzymania placówki
Wydatki poniesione w roku szkolnym 2018/2019 na utrzymanie Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego
w Domaszowicach przedstawia poniższa tabela:

L.p.
1.
2.

Łączna kwota poniesionych wydatków
Płace + pochodne
Wydatki pracownicze (dodatek wiejski i mieszkaniowy)
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3.
4.
5.
6.

Energia
Usługi remontowe + materiały do remontu
Pozostałe wydatki
Koszt poniesiony na jednego ucznia

19.570,25
18.194,29
744.455,97
13.535,63

Zrealizowane remonty i inwestycje:
- malowanie sal lekcyjnych,
- malowanie korytarzy,
- malowanie pomieszczeń gospodarczych,
- montaż klasopracowni językowej na kwotę 29 303,52 zł.
W trakcie roku szkolnego dokonano zakupu pomocy dydaktycznych potrzebnych do prawidłowego
funkcjonowania szkoły (w tym książek do biblioteki) na kwotę 22 906,70 zł. Zakup Podręczników i ćwiczeń dla
uczniów szkoły (dotacja z MEN) w kwocie 17 288,11 zł.
4. Uczniowie

Rok szkolny 2018/2019
Lp.
Klasa
1.
I
2.
II
3.
III
4.
IVa
5.
IVb
6.
Va
7.
Vb
8.
VI
9.
VII
10.
VIIIa
11.
VIIIb
12.
III
Razem

Liczba uczniów
26
19
7
20
20
14
22
27
22
19
16
26

Szkoła Podstawowa: 212 uczniów
Oddziały Gimnazjalne: 26 uczniów
W roku szkolnym 2018/2019 czworo uczniów miało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym
dostosowano zajęcia zgodnie z zaleceniami podanymi na orzeczeniach. W ramach pomocy psychologicznopedagogicznej przeprowadzono prelekcje i pogadanki o następującej tematyce:
„Szkoła naszych marzeń”
„Rozmawiamy o tym jak być dobrym kolegą”
„O niebezpiecznych stronach w internecie”
„Akcja Dobromir – rozmawiamy o życzliwości”
„Szkoła naszych marzeń. Co jest dla nas ważne”
„Pogadanka na temat koleżeńskich postaw”
„Rozmawiamy o przyjaźni”
„Akcja Dobromir – gdzie mieszka złość”
„Jak ważne są dla mnie osoby bliskie”
„Rozmawiamy o bezpieczeństwie”
„Niebezpieczeństwo – właściwe reakcje cz. I i II”
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„O niebezpiecznych sytuacjach – jak postępować”
„O sytuacjach niebezpiecznych – jak sobie z nimi radzić”
„Zagrożenia – jak ich unikać?”
Uczniowie uczestniczyli w akcjach prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej - „Akcja
Dobromir”, „Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży do 18 roku życia w województwie opolskim na lata
2016 – 2019”.
Uczniom posiadającym opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej organizowano w miarę możliwości
zajęcia, zgodnie z zaleceniami i posiadanych środków. Uczniowie Szkoły Podstawowej uczestniczyli w projekcie
współfinansowanym przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego - „Klucz do
kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” – 120 uczniów klas I - VIII, projekt
obejmował kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie różnych przedmiotów. Zajęcia przede
wszystkim odbywały się w formie wykładowej i warsztatowej. W szkole istnieją dwa oddziały sportowe
lekkoatletyka klasa IV 20 uczniów i zapasy klasa V b 22 uczniów W szkole prowadzona jest nauka języka
mniejszości narodowej niemieckiej dla 67 w szkole podstawowej a w oddziałach gimnazjalnych 27 uczniów,
ponadto uczniowie ci uczą się historii języka mniejszości narodowej niemieckiej zgodnie z ramowymi planami
nauczania. Dla uczniów klas I - III Szkoły Podstawowej prowadzono zajęcia z gimnastyki korekcyjno –
kompensacyjnej i logopedyczne.
Z biblioteki szkolnej korzystają wszyscy uczniowie i nauczyciele. Stan czytelnictwa w poszczególnych klasach
przedstawiają poniższe tabele:
Szkoła Podstawowa

Klasa

Liczba uczniów

I
II
III
IV a
IV b
Va
Vb
VI
VII
VIII a
VIII b

26
19
7
20
20
14
22
27
22
19
16

Liczba
czytelników
26
19
7
20
20
14
22
27
22
19
16

Liczba
wypożyczeń
146
107
41
134
126
119
134
141
109
128
107

Średnia na ucznia

Liczba
czytelników
26

Liczba
wypożyczeń
119

Średnia na ucznia

5,6
5,6
5,8
5,7
6,3
7,2
6
5,2
4,9
6,7
6,6

Oddziały Gimnazjalne

Klasa

Liczba uczniów

III

26

4,6

W szkole funkcjonuje świetlica dla uczniów 163 dojeżdżających, w której odbywały się zajęcia świetlicowe
i opiekuńcze. Ponadto szkoła brała aktywny udział w akcjach o zasięgu ogólnopolskim, takich jak: „Sprzątanie
świata”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Szlachetna Paczka”.
W szkole funkcjonuje kuchnia i stołówka, w której podawane są obiady, z których w roku szkolnym 2018/2019
skorzystało 84 dzieci z posiłków w tym 18 dzieci z posiłków dofinansowywanych przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Domaszowicach. W ciągu roku szkolnego 128 dzieci korzystało z dopłat do spożywanego mleka
i przetworów mlecznych z programu „Szklanka mleka” i tyle samo otrzymywało owoce i warzywa w ramach
programu „Owoce w szkole” udzielanych przez Agencję Rynku Rolnego.
Egzaminy
W roku szkolnym 2018/2019 egzamin gimnazjalny został przeprowadzony w dniach 10 - 12.04.2019r. w trybie
przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
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i sposobu oceniania, kwalifikowani i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).
Do egzaminu przystąpiło 26 uczniów oddziału gimnazjalnego przy Szkole Podstawowej im. Stefana
Żeromskiego w Domaszowicach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Domaszowice. Zgodnie
z rozporządzeniem za organizację i przebieg egzaminu w szkole odpowiadał Przewodniczący Szkolnego Zespołu
Egzaminacyjnego, którym był dyrektor szkoły. Egzamin gimnazjalny podzielony był na trzy części:
humanistyczną, matematyczno-przyrodniczą i z języka obcego nowożytnego.

Część językowa

Część
humanistyczna

Część
matematyczno
przyrodnicza

GHP

GHH

GMM

GMP

57,8

47,5

27,6

37,8

57,8

47,5

27,6

37,8

Gmina
Domaszowice

57,8

47,5

27,6

37,8

Województwo
Opolskie

60,4

56,6

40,3

48,2

Oddział A
Szkoła

-

Język angielski
Język
niemiecki
Język angielski
Język
niemiecki
Język angielski
Język
niemiecki
Język angielski
Język
niemiecki

Poziom
podstawowy

Poziom
rozszerzony

63,2

40,9

53,8

85,0

63,2

40,9
85,0

53,8
63,2
53,8

40,9
85,0

68,9

52,4

62,9

62,5

Egzamin ósmoklasisty odbył się w dniach 15 – 17.04.2019r. do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło
35 uczniów.
Wyniki:

Województwo Opolskie
Powiat Namysłowski
Gmina Domaszowice
Szkoła Podstawowa
Domaszowice

język polski
60,8
56,2
54,9
54,9

matematyka
43,4
37,2
36,3
36,3

język angielski
58,4
50,3
41,2
41,2

Uczestnictwo uczniów w konkursach i zawodach sportowych
Na terenie szkoły działa Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ Młodzik”, którego celem jest, miedzy innymi,
propagowanie działalności sportowej i rekreacyjnej w środowisku wiejskim, organizowanie i prowadzenie systemu
współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży, promocja i ochrona zdrowia, upowszechnienie kultury
fizycznej i sportu, popularyzacja higienicznego trybu życia, organizowanie wyjazdów na basen oraz obozów
sportowych dla dzieci i młodzieży, organizowanie zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych,
stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego, organizowanie
i współorganizowanie obozów sportowych i szkoleniowych dla dzieci i młodzieży, organizowanie zajęć
rekreacyjno – sportowych oraz prowadzenie w miarę możliwości sekcji sportowych, szkolenie młodzieżowych
kadr, w tym młodzieżowych organizatorów sportu i rekreacji, zakup sprzętu, urządzeń i przyborów sportowych,
organizowanie wycieczek krajoznawczych związanych z rekreacją i sportem, reprezentowanie sportu szkolnego
w powiecie, rejonie, województwie i kraju współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej z innymi
stowarzyszeniami i organizacjami.
Zawody:
- Mistrzostwa klas w tenisie stołowym,
- Mistrzostwa szkoły w biegach przełajowych,
- Mistrzostwa szkoły w mini piłce siatkowej dziewcząt i chłopców,
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- Zawody powiatowe w biegach przełajowych (IV-VIII, IIIG)
- Zawody Powiatowe w LA,
- Wojewódzkie igrzyska LZS Szkół wiejskich – mini piłka siatkowa
- Wojewódzkie igrzyska LZS Szkół wiejskich – piłka siatkowa,
- XII Turniej Młodzika w piłce siatkowej (VII-VIII i IIIG),
- Turniej piłki siatkowej z okazji odzyskania niepodległości (VII-VIII i IIIG) Syców,
- 25 jesienny cross w Zdzieszowicach,
- Turniej piłki siatkowej im. Józefa Krakowskiego Syców,
- Turniej piłki siatkowej o puchar Ziemi Zduńskiej,
- Międzynarodowy Turniej piłki siatkowej w KRNOV,
- Bieg o puchar Wójta Gminy Domaszowice,
- Wojewódzkie Igrzyska SZS w lekkiej atletyce,
Uczniowie uczestniczyli konkursach na różnym szczeblu:
- Konkurs recytatorski poezji dziecięcej,
- Konkurs językowy,
- Konkurs matematyczny Pitagorasy,
- Konkurs Ortograficzny dla Klas Trzecich,
- Turniej wiedzy pożarniczej,
- Wojewódzkie konkursy przedmiotowe z matematyki, języka polskiego, języka niemieckiego,
- Konkurs literowania w języku angielskim „Spelling Master”,
- Szkolny konkurs poezji anglojęzycznej,
- Międzyszkolny konkurs poezji anglojęzycznej w Szkole Podstawowej w Wierzbicy Górnej,
- Powiatowy konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych dla klas III gimnazjum w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie,
- Lampion św. Marcina,
- Szkolny konkurs „z polszczyzną za pan brat”,
- Konkurs wiedzy o Języku Polskim,
- XI Międzyszkolny konkurs Papieski „chłopiec – mężczyzna – ojciec”,
- Turniej językowy,
- Szkolny Konkurs Recytatorski dla klas 1-3 „wiersze Jana Brzechwy”,
Wycieczki szkolne
Ponadto w ciągu roku szkolnego organizowano wycieczki szkolne w trakcie, których uczniowie zwiedzili:
- Wrocław - Kino Korona – film GRINCH,
- Eksperymentarium w Łodzi klasy: IV a i b, Vb, - kuchnia molekularna,
- Wrocław Aquapark klasy: III G, VIII a i b, VI, V,
- Dni otwarte w szkołach średnich – Namysłów – klasy: VIII a i b, IIIG,
- Wycieczka do Wrocławia – Panorama Racławicka – klasy: V a i b, VI, VII i VIII a,
- Wycieczka do Opola – Kino + warsztaty czytelnicze (popularyzacja niemieckojęzycznej literatury dziecięcej)
klasy: II i III,
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- Wycieczka do Opola – Biblioteka J. Eichendorffa – lekcja języka niemieckiego – kulinarna podróż po
Niemczech oraz opowieści z dreszczykiem – klasy: V a, VI, III
- Trzydniowa wycieczka Kraków – Zakopane – Słowacja klasa V a i b, VI,
- Trzydniowa wycieczka Kudowa Zdrój – Praga klasy: VII,VIII a i b, III G,
- Wycieczka do Rogoźnicy klasy: IIIG – poznanie historii polsko – niemieckiej,
- Hydropolis we Wrocławiu – warsztaty naukowe – klasy: VI, VII,
Imprezy uroczystości szkolne:
- Dzień chłopaka – gry i zabawy,
- Dzień Edukacji
- Dzień Pluszowego Misia
- Święto Dyni,
- Kiermasz Bożonarodzeniowy,
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- Akcja „Szlachetna paczka”,
- Konkursy plastyczne – okolicznościowe,
- Uczymy się myśleć – gry i zabawy logiczne,
- Bezpieczne ferie zimowe,
- Walentynki,
- Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego,
- Dzień Kobiet,
- Europejski Dzień Mózgu,
- Pierwszy Dzień Wiosny
- Dzień Matki i Ojca,
- Dzień Dziecka,
- Akcja „Cała Polska czyta Dzieciom”
Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Polkowskiem
Uwarunkowania organizacyjne
Powierzchnia użytkowa Szkoły Podstawowej w Polkowskiem wynosi 611,80 m2.
W budynku szkoły znajduje się sześć sal lekcyjnych, jedna sala komputerowa, świetlico- stołówka, biblioteka,
kuchnia oraz sala gimnastyczna. Na terenie szkoły znajdują się boiska : do piłki siatkowej oraz do piłki ręcznej
i nożnej.
Ponadto w placówce mieści się oddział przedszkolny, składający się z dwóch sal do zajęć oraz szatnia.
W szkole aktywnie działa Samorząd Uczniowski podejmujący decyzje dotyczące organizacji życia szkoły.
Inicjuje prace społeczno-użyteczne, dba o klasy i pracownie. Podtrzymuje i przekazuje tradycje kulturowe
i obyczaje szkoły. Przygotowuje ponadto uczniów do uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym
i kulturalnym. Samorząd Uczniowski włącza się w sprawy ogólnoszkolne. Organizuje zawody sportowe,
przygotowuje apele, akademie i inne uroczystości szkolne. Pod kierunkiem Samorządu Uczniowskiego
prowadzona jest również kronika, w której starannie spisywane są wszystkie ważne wydarzenia z życia szkoły. Na
terenie szkoły działa również „Klub Młodego Europejczyka” oraz „Ekoklub”.
W placówce wydawano obiady jednodaniowe, z których korzystało 48 dzieci, z tego 15 miało refundowane
obiady przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach.
W ramach projektu Agencji Rynku Rolnego „Program dla szkół” 28 dzieci korzystało z mleka i przetworów
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mlecznych oraz owoców i warzyw.
Zorganizowanym przez gminę środkiem transportu publicznego dowożono do szkoły 48 dzieci.
W szkole odbywała się nauka języka angielskiego- 48 uczniów oraz języka mniejszości narodowej niemieckiej –
34 uczniów.

Szkoła Podstawowa w Polkowskiem
2018/2019
1
Liczba uczniów
2
Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym
3
Oddział zero (5,6 latki)
4
Poniżej zero
5
Liczba oddziałów szkolnych
6
Liczba oddziałów przedszkolnych
7
Liczba oddziałów ogółem
8
Liczba etatów, w tym:
9
Pedagogicznych
10 Niepedagogicznych
11 Średnia liczba uczniów w oddziale

29
19
12
7
5
1
6
13,17
9,17
4
8

Uwarunkowania kadrowe
Liczba etatów nauczycielskich wg poziomu wykształcenia

Poziom
wykształcenia

Średnie

Średnie
pedagogiczne

Liczba etatów
2018/2019

0

0

Niepełne
wyższe
pedagogiczne
(licencjat)
1

Wyższe

Wyższe
pedagogiczne

0

8,17

Liczba etatów nauczycielskich wg stopnia awansu zawodowego

Stopień awansu
zawodowego
Liczba etatów
nauczycielskich
2018/2019

Nauczyciel
stażysta
-

Nauczyciel
kontraktowy
3,55

Nauczyciel
mianowany
0,45

Nauczyciel
dyplomowany
5,17

Zrealizowane remonty i inwestycje
W roku szkolnym 2018/19 w Szkole Podstawowej w Polkowskiem dokonano następujących
zakupów i remontów:
- klasa Nr 19 - wymiana oświetlenia
- malowanie toalet, toalet, Sali gimnastycznej,
- modernizacja placu zabaw
- program „Aktywna tablica”
- położenie kostki brukowej przy tylnym wejściu do szkoły
- zainstalowanie podgrzewaczy wody w sanitariatach na piętrze
Realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych :
- Akcja „Czytaj codziennie” kl. I – V,
- program „Akademia Bezpiecznego Puchatka” kl. I,
- program„5 porcji warzyw, owoców lub soku” kl. I - III,
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- akcja „Śniadanie daje moc”,
- akcja „Dzień przeciw siedzącemu trybowi życia”,
- Dzień Lekkiego Tornistra,
- Dzień Praw Dziecka,
- program „Edukacja stomatologiczna”- Instytut Blend-a-med. Oral-B,
- program – profilaktyka uzależnień,
- Akcja „Badania przesiewowe słuchu u dzieci”,
- akcja „Bezpieczenstwo w sieci – cyberprzemoc”,
- Akcja „Sprzątanie Świata”,
- akcja „Święto Drzewa”,
Realizacja akcji charytatywnych i wolontariat:
- akcja „Góra Grosza”,
- Zbiórka zużytych baterii „Z Rebą zbieramy baterie”
- Zbiórka plastikowych nakrętek,
- Fundacja „Pomóż i Ty”
- Świąteczna paczka
W szkole zorganizowano wiele imprez szkolnych i środowiskowych dla uczniów oraz rodziców i środowiska :
- Ślubowanie na ucznia klasy I
- Konkurs recytatorski „Kto Ty jesteś”
- Światowy Dzień Sprzątania
- Światowy Dzień Drzewa „Dąb dla Niepodległej”
- Dzień Edukacji Narodowej
- Akademia z okazji 100 lecia Odzyskania Niepodległości „Znowu brzmi orła pisk …”
- Rekord dla Niepodległej (śpiewanie hymnu państwowego)
- konkurs piosenki patriotycznej z udziałem zaproszonych gości z Przedszkola w Domaszowicach Andrzejki
„Andrzejkowe czary mary”
- Mikołajki środowiskowe
- Wigilia szkolna – wspólne kolędowanie
- Bal karnawałowo- walentynkowy
- Dzień Babci i Dziadka
- Dzień Kobiet szkolny i gminny
- Wielkanocne obyczaje
- Dzień Ziemi
- Dzień Unii Europejskiej
- Pierwszy Dzień Wiosny- aktywnie na basenie
- Dni Otwarte Szkoły
- 3-go Maja – gminna akademia „Lekcja historii”
- Święto Mamy i Taty
- Gminny Dzień Dziecka – program artystyczny
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- Dzień Sportu Szkolnego
- Pożegnanie klasy V
Uczniowie chętnie brali udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
Najważniejsze osiągnięcia :
-,, Maszyna pracuje dziecko obserwuje” KRUS- konkurs plastyczny - wyróżnienie etap
powiatowy
- „Bezpiecznie na wsi mamy- upadkom zapobiegamy” PIP konkurs plastyczny – wyróżnienie
etap powiatowy
- VI Międzyszkolny konkurs recytatorski poezji polskiej i anglojęzycznej w SP Wierzbica
Górna- wyróżnienie
- „Muzyczne wierszowanie”- konkurs recytatorski Publiczna Biblioteka w Namysłowieetap powiatowy - wyróżnienie
- V Powiatowy Przegląd Taneczny w Byczynie - I m-ce kl. IV-V,
II m-ce kl. I-III
- „Stroik Wielkanocny” - I i II m-ce kl. I-V oraz II i III m-ce (oddział przedszkolny)
- „Stroik Bożonarodzeniowy” – I i dwa II m- ca (w różnych kategoriach wiekowych)
Nauczyciele brali udział w różnych formach doskonalenia w ramach WDN oraz szkolenia zewnętrzne:
1.Szkolenie –„TIK w edukacji”,
2. „ Jak wdrożyć innowację pedagogiczną?”,
3. „Cyberprzemoc- przepisy prawne, formy zjawiska, sposoby zapobiegania”,
4. „Praca z dzieckiem z orzeczeniem”,
5.Studia podyplomowe – edukacja dla bezpieczeństwa,
6.Studia podyplomowe – edukacja włączająca,
7.Studia II stopnia- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
7.5. Ochrona przeciwpożarowa
Na terenie Gminy Domaszowice działa 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:
Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszowicach,
Ochotnicza Straż Pożarna w Siemysłowie,
Ochotnicza Straż Pożarna w Strzelcach,
Ochotnicza Straż Pożarna w Wielołęce,
Ochotnicza Straż Pożarna we Włochach,
Ochotnicza Straż Pożarna w Woskowicach Górnych,
Jednostki OSP Strzelce i OSP Siemysłów są wpisane do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.
Gmina Domaszowice współpracuje z jednostkami ochotniczej straży pożarnej w zakresie:
- uroczystości państwowych np. Święto 3 Maja, 11 Listopada,
- dożynek gminnych,
- organizacji ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej (szczebla gminnego),
- organizacji gminnych zawodów sportowo-pożarniczych,
- gminnego Dnia Dziecka,
- turnieju piłki halowej.
Jednostki OSP z terenu Gminy Domaszowice
Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszowicach
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Ochotnicza Straż Pożarna w Siemysłowie
Ochotnicza Straż Pożarna w Strzelcach
Ochotnicza Straż Pożarna w Wielołęce
Ochotnicza Straż Pożarna we Włochach
Ochotnicza Straż Pożarna w Woskowicach Górnych

Finansowanie jednostek OSP z terenu Środki finansowe pozyskane z
Gminy Domaszowice
budżetu Gminy Domaszowice
Ochotnicza Straż Pożarna w
Wielołęce
10 763
Ochotnicza Straż Pożarna w
Domaszowicach
13 456
Ochotnicza Straż Pożarna w
Siemysłowie
14 592
Ochotnicza Straż Pożarna w
Strzelcach
28 653
Ochotnicza Straż Pożarna we
Włochach
6 600
Ochotnicza Straż Pożarna w
Woskowicach Górnych
8 763
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29
56
2
16
11

Środki finansowe
pozyskane z innych źródeł
5 000
16 550
14 662
9 600
14 045
1 020
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7.6 Kultura

Działalność kulturalna na terenie Gminy Domaszowice koordynowana jest przez
Biblioteki Publiczne w Domaszowicach. Prowadzona jest we współpracy z
organizacjami społecznymi. Na terenie gminy Domaszowice funkcjonują
w miejscowościach: Gręboszów, Strzelce, Siemysłów, Włochy, Polkowskie,
i Nowa Wieś: i tak w 2019 r. wynajęto świetlice:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Świetlice wiejskie
Gręboszów
Nowa Wieś
Polkowskie
Siemysłów
Strzelce
Włochy
Woskowice Górne

Dyrektora Gminnej
placówkami, oraz
świetlice wiejskie
Woskowice Górne

Ilość wypożyczeń
0
0
19
2
2
0
0

W 2019 roku zorganizowano wiele imprez kulturalnych i, z najważniejszych to:
- Gminny Dzień Kobiet;
- Konkurs pt. „Stroik Wielkanocny 2019 ”;
- Święto Flagi;
- Konstytucji 3 Maja;
- Gminny Dzień Dziecka;
- 80 rocznica wybuchu II wojny światowej;
- Dożynki Gminne;
- 101 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości;
- Konkursu pt. „Stroik Bożonarodzeniowy 2019”.
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Razem na organizację imprez kulturalnych wydano w 2019 roku kwotę 79 376,15 zł.
Biblioteka
W dniu 01 czerwca 2013 r. uchwałą Nr XXIV.181.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 24 czerwca
2013 r. została utworzona samorządowa instytucja kultury pod nazwą: Gminna Biblioteka Publiczna
w Domaszowicach i stała się odrębną jednostką organizacyjną. Jest samorządową instytucją kultury,
posiadającą osobowość prawną w Gminie Domaszowice. W Bibliotece jest zatrudnionych dwóch
pracowników: Dyrektor na pełnym etacie i ¼ etatu Główna Księgowa. Osoby te spełniają ustawowe
kwalifikacje.
Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania Biblioteki jest systematyczny zakup nowości
i równoległe wycofywanie publikacji nieprzydatnych. Biblioteka gromadzi, opracowuje udostępnia
zbiory książkowe.
Podstawą funkcjonowania Biblioteki stanowią zbiory biblioteczne. Są one przedmiotem szczególnej
troski kadry pracowniczej, co przejawia się nie tylko w dbałości o wartość, estetykę i stan fizyczny
księgozbioru, lecz również w jego systematycznym odnawianiu. Zbiory Biblioteki są na bieżąco
uzupełniane i poszerzane o nowości dostępne na rynku wydawniczym. Pozyskiwanie nowych
wydawnictw następowało poprzez zakup ze środków budżetu Biblioteki, dotacji celowych z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego -program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla
bibliotek”.
W 2019 roku zakupiono do Biblioteki 398 woluminów o wartości 8 016,27 zł
Książki zakupiono:
- w ramach dotacji jednostki samorządu terytorialnego – 5 016,27 zł
- w ramach projektu Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek
Priorytet 1” - 3 000,00 zł.
Zakupione książki to przede wszystkim literatura piękna dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży.
Biblioteka udostępnia 5 438 woluminów.
W 2019 roku z księgozbioru Biblioteki korzystało 278 czytelników. W minionym roku Bibliotekę
odwiedzono 2043 razy. Czytelnicy wypożyczyli na zewnątrz 2790 woluminów oraz skorzystali
z czytelni internetowej 20 razy.
W 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach wzięła udział w kampanii Mała książka wielki człowiek, organizowanej przez Instytut Książki - „PIERWSZE CZYTANKI DLA…”
PRZEDSZKOLAKA.
Każdy przedszkolak w wieku 3-6, który przyszedł z rodzicem do Gminnej Biblioteka Publicznej
w Domaszowicach otrzymał w prezencie niezwykłą książkę „Pierwsze czytanki dla…”, przygotowaną
specjalnie przez Instytut Książki. Program jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.
7.7.Sport i rekreacja
Sport i rekreacja to ważna dziedzina życia mieszkańców. Aktywność ruchowa jest doskonałym sposobem na
spędzanie wolnego czasu przez dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Zajęcia sportowo-rekreacyjne mogą odbywać
się w sposób zorganizowany w klubach sportowych lub indywidualnie.
Na terenie gminy w 2019 roku funkcjonowały 2 główne stowarzyszenia tj. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
„Młodzik” w Domaszowicach oraz Gminne Zrzeszenie Ludowe Kluby Sportowe w Domaszowicach w skład,
którego wchodzą poszczególne kluby. W ramach działań prowadzonych przez stowarzyszenia sportowe na terenie
gminy w 2019 roku ogólnie aktywny udział w zajęciach rekreacyjno-sportowych brało ponad 130 uczniów, około
40 zawodników trenujących w klubach, około 20 działaczy i trenerów, a ponadto około 50 osób na co dzień
nieuprawiających czynnej aktywności ruchowej. Zajęcia treningowe oraz zorganizowane zawody i turnieje
realizowane były w oparciu o posiadaną bazę sportową szkół, gminy oraz klubów.
Do dyspozycji mieszkańców w 2019 roku była również baza rekreacyjna w postaci placów zabaw wraz
z siłowniami zewnętrznymi, boiska (w tym do piłki siatkowej). Obiekty rekreacyjne cieszyły się dużą
popularnością mieszkańców naszej gminy.
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Główne działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.:
- organizacja zawodów szkolnych:
- Mistrzostwa szkoły w biegach przełajowych - Biegi Mikołajkowe (ponad 90 uczestników klas I-VIII)
- Mistrzostwa szkoły w "Dwa ognie" - 35 uczestników klas IV-V (około 80 widzów)
- Mistrzostwa szkoły w mini piłce siatkowej dziewcząt i chłopców - 33 uczestników klasy V-VIII (ponad
100 widzów)
- Mistrzostwa szkoły w lekkoatletyce - 40 uczestników klasy V-VIII (ponad 100 widzów)
- Mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym - 48 uczestników
- Mistrzostwa szkoły w biegach przełajowych - Biegi o Puchar Wójta Gminy Domaszowice - 126 uczestników
- organizacja zawodów powiatowych, półfinałowych i wojewódzkich:
- Półfinał Wojewódzkich Igrzysk LZS w mini piłce siatkowej dziewcząt i chłopców - 20 uczestników (ponad
200 widzów)
- Półfinał Wojewódzkich Igrzysk LZS w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców - 20 uczestników (ponad
200 widzów)
- Finał Wojewódzkich Igrzysk LZS w piłce siatkowej chłopców - 12 uczestników (ponad 200 widzów)
- Finał Wojewódzkich Igrzysk LZS w piłce siatkowej dziewcząt - 12 uczestników (ponad 200 widzów)
- wyjazdy na zawody powiatowe, półfinałowe i wojewódzkie:
- Zawody powiatowe w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej 12 uczestników
- Zawody powiatowe w mini piłce siatkowej chłopców - 10 uczestników
- Półfinał Wojewódzkich Igrzysk LZS w piłce koszykowej chłopców – 6 uczestników
- Półfinał Wojewódzkich Igrzysk LZS w mini piłce koszykowej chłopców – 10 uczestników
- Sztafetowe biegi przełajowe – 8 uczestników
- Zawody powiatowe w mini piłce nożnej – 10 uczestników
- Zawody powiatowe w lekkoatletyce – 25 uczestników
- Powiatowe Igrzyska Szkół Wiejskich w LA – 35 uczestników
- Finał w LA Wojewódzkich Igrzysk LZS Szkół Wiejskich klasy IV-VI – 19 uczestników
- Finał w LA Wojewódzkich Igrzysk LZS Szkół Wiejskich klasy VII-VIII – 25 uczestników
- Finał w mini piłce siatkowej dziewcząt i chłopców Wojewódzkie Igrzyska LZS Szkół Wiejskich –
20 uczestników
- organizacja turniejów powiatowych i wojewódzkich:
- Turniej Młodzika w mini piłce siatkowej dziewcząt i chłopców – 20 uczestników (około 200 widzów)
- wyjazdy na turnieje innych szczebli organizacyjnych:
- Turniej mini piłki siatkowej dziewcząt w Rychtalu – 10 uczestniczek
- Turniej piłki siatkowej dziewcząt i chłopców im. Józefa Krakowskiego w Sycowie – 24 uczestników
- Turniej piłki siatkowej o Puchar Ziemi Zduńskiej – 14 uczestników
- Międzynarodowy turniej w mini piłce siatkowej dziewcząt KRNOV – 22 uczestniczki
- organizacja imprez dla mieszkańców gminy:
- Turniej piłki siatkowej kobiet i mężczyzn o Puchar Wójta Gminy Domaszowice – 65 uczestników
- Turniej piłki siatkowej kobiet i mężczyzn o Puchar Prezesa ZEM Namysłów – 60 uczestników
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- organizacja wyjazdów na biwaki i mecze siatkarskie:
- wyjazd do Wrocławia na mecz piłki siatkowej kobiet Volley Wrocław – Energia MKS Kalisz – 25 uczestników
- biwaki siatkarskie dziewcząt i chłopców – 38 uczestników
- organizacja rozgrywek piłkarskich i zajęć dla młodzieży:
- przeprowadzenie rozgrywek rundy wiosennej sezonu 2018/19
- przeprowadzenie rozgrywek rundy jesiennej sezonu 2019/20
- udział w rozgrywkach Pucharu Polski
- zajęcia sportowe z młodzieżą do lat 18
Podsumowując uczestnictwo w turniejach, zawodach sportowo-rekreacyjnych i innych imprezach osób, na co
dzień nieuprawiających czynnej aktywności ruchowej to dla każdego dziecka i dorosłego uczestnika była okazja do
zdobywania indywidualnych i zespołowych umiejętności, to możliwość zdobywania nowych doświadczeń
i zaszczepienia tzw. "bakcyla" do częstszego uprawiania aktywności fizycznej co w pewnej mierze zostało
osiągnięte poprzez ww. uczestnictwo oraz częstsze przygotowywanie się uczestników do udziału w tych
imprezach. Organizacja zawodów i sukcesy sportowców na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim to
także promocja gminy.
7.8.Rozwój gospodarczy
Gmina Domaszowice stoi przed wieloma wyzwaniami. Podnoszenie komfortu życia mieszkańców wymaga
ciągłych inwestycji w infrastrukturę techniczną i społeczną, aby przyspieszyć realizację zaplanowanych zadań
i inwestycji staramy się pozyskać dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.
W maju 2019 r. zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Domaszowice. W
ramach inwestycji wykonano niespełna 6 km sieci kanalizacji ciśnieniowej, tłocznię ścieków na ul. Strzeleckiej
oraz pompownię osiedlową na ul. Sportowej. Do sieci kanalizacyjnej zostało przyłączonych 150 pompowni
przydomowych oraz 11 przyłączy grawitacyjnych.
W celu poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach w roku 2019 dobudowane zostały 2 odcinki oświetlenia
ulicznego w Domaszowicach i Siemysłowie oraz zostały zamontowane 2 lampy hybrydowe w Zofijówce i na
Międzybrodziu.
W roku 2019 została doposażona siłownia zewnętrzna w Siemysłowie.
Ze względu na rolniczy charakter Gminy Domaszowice na bieżąco remontowane są drogi gminne, które są
jednocześnie drogami transportu rolnego. Środki na ten cel są przeznaczane z funduszu sołeckiego większości
sołectw z terenu gminy Domaszowice.
7.9. Rozwój zasobów ludzkich w sektorze samorządowym
W roku 2019 pracownicy Urzędu Gminy Domaszowice dokształcali się poprzez uczestnictwo w szkoleniach
oraz kursach. Koszty poniesione przez Urząd Gminy Domaszowice na szkolenia finansowane z budżetu gminy to
16 292,39 zł. Szkolenia obejmowały swoją tematyka następujące zagadnienia:
1) Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2018 r.
2) Przekształcanie praca użytkowania wieczystego
3) Windykacja należności cywilnoprawnych
4) Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
5) Ochrona danych osobowych, RODO
6) Zadania samorządów w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz wyborach do Sejmu i Senatu
7) Subwencja oświatowa
8) Zamówienia publiczne
9) Główne zadania Komisji skarg, wniosków i petycji w jednostce samorządu terytorialnego
10) Działanie archiwum zakładowego
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11) Obronność
12) Prowadzenie postępowań administracyjnych
13) Opracowywanie i wykonywanie budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej
14) Prawo oświatowe
15) Uchwały podatkowe
16) Ewidencja środków trwałych i inwentaryzacja
17) Prawo pracy
18) Ustawo o ewidencji ludność
19) Podatek VAT
20) Wynagrodzenia w oświacie
21) Opłata adiacencka i opłata planistyczna
22) Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdań finansowych
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