
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.55.2021 
WÓJTA GMINY DOMASZOWICE 

z dnia 21 maja 2021 r. 

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Domaszowice za 2020 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 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Domaszowice Raport o stanie Gminy Domaszowice za rok 2020, 
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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Załącznik do zarządzenia Nr OR.0050.55.2021

Wójta Gminy Domaszowice

z dnia 21 maja 2021 r.

RAPORT O STANIE
GMINY DOMASZOWICE

ZA ROK 2020
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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 z późn. zm.) Wójt Gminy Domaszowice przedstawia raport o stanie Gminy Domaszowice za 2020 rok.

Celem przygotowania raportu było uzyskanie obrazu o stanie Gminy Domaszowice. W raporcie zgromadzone
zostały dane o aspektach funkcjonowania Gminy według stanu na 2020 rok. Raport ukazuje trendy rozwojowe
i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny stanu Gminy Domaszowice i możliwości dalszego jej
rozwoju. Dla jego opracowania szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu Gminy Domaszowice
i jednostek organizacyjnych Gminy oraz szereg dokumentów będących w posiadaniu Urzędu Gminy.

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY DOMASZOWICE, W TYM DEMOGRAFIA

Gmina Domaszowice położona jest w północnej części województwa opolskiego, na granicy z województwem
wielkopolskim. Sąsiaduje z gminami: Świerczów, Namysłów, Wołczyn, Pokój i Rychtal. W skład gminy wchodzi
12 sołectw: Domaszowice, Dziedzice, Gręboszów, Nowa Wieś, Polkowskie, Siemysłów, Strzelce, Wielołęka,
Włochy, Woskowice Górne i Zofijówka, Zalesie.

Mapa 1. Lokalizacja Gminy Domaszowice
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Mapa 2. Powiat namysłowski

Źródło:http://www.gminy.pl/

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.

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
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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.

Na dzień 31.12.2020 r. w Gminie Domaszowice zameldowanych było 3 625 osób. Mieszkańcy gminy
Domaszowice stanowią 8,61% ludności powiatu namysłowskiego oraz 0,37% ludności województwa opolskiego.

Liczba ludności gminy Domaszowice wg stanu na 31.12.2020 r. wg miejscowości

Miejscowość Ogółem Kobiety Mężczyźni
Domaszowice 884 464 425
Dziedzice 129 56 73
Gręboszów 277 149 128
Jarzębiec 0 0 0
Kopalina 0 0 0
Międzybrodzie 3 2 1
Nowa Wieś 77 32 45
Polkowskie 192 104 88
Siemysłów 272 130 142
Stary Gręboszów 0 0 0
Strzelce 655 345 310
Sułoszów 39 19 20
Szerzyna 68 33 35
Świbne 53 27 26
Wielka Kolonia 68 32 35
Wielołęka 143 69 74
Włochy 295 138 157
Woskowice Górne 250 133 117
Wygoda 42 26 16
Zalesie 125 70 55
Zofijówka 54 27 27

Razem 3625 1851 1774

Liczba urodzeń i zgonów mieszkańców gminy Domaszowice, wskazuje na występowanie na tym terenie
ujemnego przyrostu naturalnego.

Urodzenia i zgony w latach 2015-2020

Rok Liczba urodzeń Liczba zgonów
2015 44 49
2016 38 33
2017 38 47
2018 37 37
2019 23 39
2020 32 46

Sołectwa

Na terenie Gminy Domaszowice znajduje się 12 sołectw:

·Domaszowice (wieś Domaszowice)

·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)
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·Strzelce (wieś Strzelce, przysiółek Szerzyna)

·Wielołęka (wieś Wielołęka)

·Włochy (wieś Włochy)

·Woskowice Górne (Wieś Woskowice Górne, przysiółek Świbne)

·Zalesie (przysiółek Zalesie, osada Zalesie)

·Zofijówka (wieś Zofijówka)

II FINANSE I INWESTYCJE

Wykonanie budżetu

Pierwotny budżet Gminy Domaszowice na 2020 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Domaszowice
Nr XI.88.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 rok. Budżet ten w trakcie
roku 2020 był zmieniany w drodze uchwał Rady Gminy Domaszowice oraz zarządzeń Wójta Gminy
Domaszowice. W poniższej tabeli zostało przedstawione wykonie budżetu Gminy Domaszowice za 2020 rok.

Wykonanie budżetu Gminy Domaszowice w 2020 roku (w złotych):

Wyszczególnienie
Plan początkowy

(w zł)

Plan
(po zmianach

w zł)

Wykonanie
(w zł)

%

1 2 3 4 5
DOCHODY OGÓŁEM, z tego: 18 271 803,72 19 124 309,88 19 575 609,89 102,36
- dochody bieżące 17 354 843,00 18 158 035,88 17 147 689,79 94,43
- dochody majątkowe, w tym: 916 960,72 966 274,00 2 427 920,10 251,27
dochody ze sprzedaży majątku 44 000,00 40 000,00 5 699,92 14,25
WYDATKI OGÓŁEM, z tego: 17 622 304,98 18 921 509,62 16 731 237,89 88,42
- wydatki bieżące 17 157 304,98 17 971 509,62 16 015 249,42 89,11
- wydatki majątkowe 465 000,00 950 000,00 715 988,47 75,37
WYNIK BUDŻETU (DOCHODY-WYDATKI) 649 498,74 202 800,26 2 844 372,00 1 402,55
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami
bieżącymi

197 538,02 186 526,26 1 132 440,37 607,12

PRZCHODY OGÓŁEM, z tego: 643 037,98 1 489 736,66 1 489 736,66 100,00
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa
w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

60 000,00 69 572,66 69 572,66 100,00

- wolne środki 583 037,98 1 420 164,00 1 420 164,00 100,00
ROZCHODY OGÓŁEM, z tego: 1 292 536,72 1 692 536,92 1 692 536,92 100,00
- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów
wartościowych, z czego:

1 292 536,72 1 692 536,92 1 692 536,92 100,00

wcześniejsza spłata zobowiązań 27 500,00 427 500,00 427 500,00 100,00

Jak wynika z powyższej tabeli plan dochodów został wykonany w 102,36%, a plan wydatków w 88,42%.
Wykonanie dochodów i wydatków bieżących ukształtowało się na stosunkowo wysokim poziomie tj.
odpowiednio: w 94,44% i w 89,11%. Wysoki wskaźnik procentowy wykonania dochodów majątkowych
(251,27%) wynika z tego, że gmina otrzymała w minionym roku dofinansowanie z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 500 000,00 zł. Jeśli chodzi o wykonanie wydatków majątkowych kształtujące
się na poziomie 75,37%, to wynika ono głównie z przesunięcia realizacji niektórych zadań inwestycyjnych na rok
2021.

Gmina na koniec roku osiągnęła nadwyżkę w wysokości 2 844 372,00 zł (dochody ogółem minus wydatki
ogółem). W dużej części jest to wynik otrzymania dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w kwocie 1 500 000,00 zł. Gdyby odjąć tę kwotę gmina osiągnęłaby na koniec roku i tak dużą nadwyżkę w kwocie
1 344 372,00 zł. Planowany wynik finansowy natomiast wynosił 202 800,26 zł. Osiągnięta została również dużo
wyższa niż zakładana nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Wyniosła ona bowiem 1 132
440,37 zł. Planowo nadwyżka ta miała wynieść 186 526,26 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2020 r. ukształtowało się na poziomie 3 544 825,13 zł. Na tę kwotę składają
się:
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1. 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.) – 707 646,00 zł.

2. 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 2 520 000,00 zł).

3. 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.) – 317 179,13 zł.

Realizacja Funduszu Sołeckiego

Wykorzystanie funduszu sołeckiego w roku 2020 w poszczególnych sołectwach:

Nazwa zadania
Plan
(w zł)

Wykonanie
(w zł)

DOMASZOWICE
Zakup tablic informacyjnych 3 000,00 2 999,99
Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszowicach 3 000,00 2 999,99
Zagospodarowanie terenu i stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców przysiółka
Zalesie

4 000,00 3 200,00

Remont dróg i placów gminnych na Osiedlu Klonowym w Domaszowicach 30 000,00 2 300,00
Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych 1 437,90 1 243,47

DZIEDZICE
Zakup paliwa, oleju oraz części eksploatacyjnych i zamiennych do kosiarki, przeglądy
oraz naprawy

249,15 0,00

Zakup kręgów, transport kręgów, wynajem koparki, wykonanie operatu wodnoprawnego 10 000,00 0,00
Zorganizowanie imprez integracyjnych 2 000,00 0,00
Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej we Włochach 3 000,00 1 680,00

GRĘBOSZÓW
Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych (placu zabaw i skwerów) w tym m.in. zakup
paliwa, części i żyłki do kosiarki, naprawa sprzętu

4 000,00 1 431,00

Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup środków czystości 10 000,00 663,93
Zorganizowanie imprez integracyjnych (festynów) 837,77 0,00
Zakup materiałów do wykonania grilla 1 000,00 900,00
Remont dróg gminnych znajdujących się na terenie sołectwa 6 000,00 5 697,13

NOWA WIEŚ
Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielołęce i zakup sprzętu 2 000,00 0,00
Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi 1 000,00 0,00
Utrzymanie terenów zielonych oraz ogrzewanie świetlicy 300,00 93,09
Doposażenie świetlicy wiejskiej 3 200,00 3 145,25
Zakup artykułów do dekoracji dożynkowej 300,00 300,00
Remont dróg gminnych (zakup drobnego tłucznia, równanie terenu, inne naprawy) 5 216,99 4 666,14

POLKOWSKIE
Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych 3 943,66 3 466,20
Doposażenie świetlicy wiejskiej 1 000,00 1 000,00
Ogrodzenie i równanie terenu wokół świetlicy 7 100,00 6 899,78
Zakup tablicy informacyjnej 1 500,00 950,00
Zakup strojów regionalnych 1 000,00 0,00
Doposażenie boiska do siatkówki 1 700,00 1 685,35

SIEMYSŁÓW
Remont dróg (zakup tłucznia oraz wynajem sprzętu) 6 000,00 5 988,98
Odwodnienie drogi w kierunku Kolonii (od krzyżówki) 15 000,00 0,00
Doposażenie kuchni w strażnicy OSP Siemysłów 2 000,00 2 000,00
Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych, w tym zakup koszy na plac zabaw 702,48 667,34

STRZELCE
Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa 2 000,00 450,00
Remont dróg gminnych gruntowych (zakup tłucznia) 13 000,00 12 010,00
Zakup tablic informacyjnych 3 000,00 2 850,50
Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, oleju, części eksploatacyjnych i
zamiennych do kosiarek, przeglądy, naprawy, doposażenie)

2 500,00 2 266,60

Utrzymanie świetlicy (przeprowadzenie remontu, malowanie, doposażenie, zakup
urządzeń i sprzętu, zakup środków czystości, zakup oleju napędowego do dmuchawy)

18 285,87 18 096,62
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WIELOŁEKA
Zagospodarowanie i doposażenie terenu zielonego przy placu zabaw w Wielołęce 4 447,45 8 204,06
Zakup warnika 300,00 260,76
Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielołęce i zakup sprzętu 2 000,00 800,00
Imprezy integracyjne 3 000,00 2 999,82
Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych (zakup paliwa, smarów, olejów itp.) 300,00 298,80

WŁOCHY
Utrzymanie terenów zielonych oraz zakup środków czystości, paliwa i konserwacja
urządzeń

2 843,26 2 462,55

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej we Włochach w tym zakup samochodu 18 000,00 0,00
WOSKOWICE GÓRNE

Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych, w tym” zakup części do kosiarek (paliwa,
oleju, żyłki, noży, maski ochronnej, innych części zamiennych oraz naprawa kosiarek,
itp.)

1 000,14 994,38

Doposażenie świetlicy wiejskiej 4 500,00 4 493,47
Remont remizy strażackiej, doposażenie jednostki 9 000,00 8 999,24
Zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską 5 426,00 5 426,00
Impreza kulturalno-edukacyjna 1 000,00 0,00

ZOFIJÓWKA
Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zofijówce 5 366,66 0,00
Zakup tablicy ogłoszeniowej 1 400,00 950,00
Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi 1 500,00 1 499,34
Zakup artykułów do dekoracji dożynkowych 300,00 0,00
Utrzymanie i doposażenie miejsca spotkań (placu zabaw), w tym zakup paliwa lub usług
koszenia placu zabaw

500,00 65,40

W roku 2020 na wydatki związane z Funduszem Sołeckim Gmina Domaszowice zaplanowała środki w kwocie
235 657,33 zł. Wykonanie na koniec roku wynosi w sumie 124 704,76 zł co stanowi 52,92% planu.

W poszczególnych Sołectwach procentowe wykorzystanie funduszu sołeckiego przedstawia się następująco:

·Sołectwo Domaszowice – 24,96%

·Sołectwo Dziedzice – 11,02%

·Sołectwo Gręboszów – 39,80%

·Sołectwo Nowa Wieś – 68,27%

·Sołectwo Polkowskie – 86,20%

·Sołectwo Siemysłów – 36,52%

·Sołectwo Strzelce – 91,97%

·Sołectwo Wielołęka – 90,87%

·Sołectwo Włochy – 11,81%

·Sołectwo Woskowice Górne – 92,82%

·Sołectwo Zofijówka – 23,80%

W trakcie roku 2020 mieszkańcy sołectw sześciokrotnie dokonali zmian przedsięwzięć zaplanowanych do
realizacji.

Sołectwo Dziedzice przeniosło środki w kwocie 4 500,00 zł przeznaczone na zadania pn. „zakup namiotu,
stołów i ławek” oraz „zakup kręgów, transport kręgów, wynajem koparki, wykonanie operatu wodnoprawnego” na
zadania pn. „Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Włochy” oraz „Zorganizowanie imprez
integracyjnych”.

Sołectwo Gręboszów przeniosło środki w kwocie 2 000,00 zł przeznaczone na zadanie pn. „zorganizowanie
imprez integracyjnych” na zadanie pn. „Remont dróg gminnych znajdujących się na terenie sołectwa”.

Sołectwo Nowa Wieś przeniosło środki w kwocie 2 000,00 zł przeznaczone na zadanie pn. „zakup lamp dla
sołectwa Nowa Wieś oraz zakup pojemnika na odpady” na zadanie pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej”.

Sołectwo Polkowskie przeniosło środki w kwocie 3 400,00 zł przeznaczone na zadanie pn. „utrzymanie
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i doposażenie terenów zielonych” na zadania pn. „ogrodzenie i równanie terenu wokół świetlicy” oraz
„doposażenie boiska do siatkówki”.

Sołectwo Włochy przeniosło środki w kwocie 12 843,26 zł przeznaczone na zadania pn. „remont dróg gminnych
(zakup tłucznia, równanie terenu, inne naprawy)”, „opracowanie projektu remontu świetlicy wiejskiej”,
„doposażenie KGW” oraz „doposażenie LZS Znicz Włochy” na zadania pn. „Utrzymanie terenów zielonych oraz
zakup środków czystości, paliwa, konserwacja” oraz „doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarne we
Włochach w tym zakup samochodu”.

Sołectwo Nowa Wieś przeniosło środki w kwocie 2 000,00 zł przeznaczone na zadanie pn. „zakup lamp dla
sołectwa Nowa Wieś oraz zakup pojemnika na odpady” na zadanie pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej”.

Sołectwo Zofijówka przeniosło środki w kwocie 7 666,66 zł przeznaczone na zadania pn. „Doposażenie
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej” oraz „utworzenie siłowni” na zadania pn. „Rozbudowa budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielołęce i zakup sprzętu”, „Zakup tablicy ogłoszeniowej”, „Zorganizowanie
imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi”, „Utrzymanie miejsca spotkań (placu zabaw) w tym zakup paliwa
lub usługi koszenia placu zabaw” oraz „zakup skrzynki ppoż”.

Inwestycje realizowane w roku 2020

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 stara się pozyskać dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

W roku 2020 zrealizowano inwestycję pn. „Budowa ulicy Nowej – droga klasy dojazdowej”. Wybudowano
154 mb ulicy z kostki betonowej. Zakres inwestycji obejmował w szczególności roboty pomiarowe, roboty ziemne
– korytowanie pod chodnik, osadzenie krawężników na ławie betonowej z oporem, wykonanie ścieku
przykrawężnikowego z kostki betonowej, wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej, wykonanie warstwy
odsączającej z piasku naturalnego, wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy tłuczniowej, korytowanie
nawierzchni drogi, ułożenie geowłókniny, wbudowanie tłucznia w jezdnię, osadzenie obrzeży betonowych przy
chodniku.

W 2020 roku Gmina Domaszowice zdecydowała się na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na
budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach. Elektrownia składa się z 89 sztuk
paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 445 Wp i zaspokaja potrzeby placówki na zaopatrzenie w energię
elektryczną. Dzięki tej instalacji prognozuje się zmniejszenie kosztów energii elektrycznej dla szkoły o ponad
90%, a inwestycja w instalację zwróci się już po około 4 latach. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wynosiło niespełna 50%.

W celu ograniczenia zużycia energii i kosztów użytkowania budynku, ale również podniesienia jakości
środowiska wewnętrznego i zmniejszenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko zewnętrzne rozpoczęto
w 2020 roku inwestycję pn. „Termomodernizacja budynku urzędu gminy i OPS w Domaszowicach”. Inwestycja
została podzielona na dwa zadania:

- zadanie nr 1: „Termomodernizacja budynku urzędu gminy i OPS w Domaszowicach – część budowlana”,

- zadanie nr 2: „Termomodernizacja budynku urzędu gminy i OPS – część instalacyjna”.

Dla zadania nr 1 określony został następujący zakres prac:

- dla budynku Urzędu Gminy, ul. Główna 26: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu
płaskiego styropapą, docieplenie dachu na poddaszu wełną mineralną, wymianę stolarki okiennej z roletami
zewnętrznymi i nawiewnikami, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej – należy wymienić wszystkie drzwi
wejściowe do budynku, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych.

- budynek OPS, ul. Główna 24: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu styropapą, wymianę
stolarki okiennej z roletami zewnętrznymi i nawiewnikami, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej – należy
wymienić wszystkie drzwi wejściowe do budynku, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych.

Dla zadania nr 2 określony został następujący zakres prac:

- demontaż kotłowni węglowej,

- remont pomieszczeń pod zabudowę pompy ciepła,

- wykonanie rozdzielni elektrycznej wraz z przyłączem,
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- montaż i podłączenie pomp ciepła powietrze-woda do układu C.O. wraz z montażem jednostek zewnętrznych,

- wykonanie instalacji zasilającej C.O. z układami podmieszania pompowego lub zasilania budynku OPS oraz
Urzędu Gminy,

- montaż szafy AKPiA wraz z Systemem Zarządzania Energią (SZE),

- instalacje elektryczne i sterowania w pomieszczeniu,

- prace rozruchowe i testowe pomp ciepła i SZE,

- montaż paneli PV wraz z podłączeniem do OSD i montażem konstrukcji, w przypadku, gdy nie będzie
wystarczająco miejsca na montaż paneli na dachu lub Wojewódzki Konserwator Ochrony Zabytków nie wyrazi
zgody na ich montaż na dachu, Zamawiający dopuszcza lokalizację paneli na gruncie,

- przeszkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi zainstalowanych urządzeń,

- wymiana oświetlenia na LED.

Zadanie „ Termomodernizacja budynku urzędu gminy i OPS w Domaszowicach" jest współfinansowane
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III -
Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 - Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.1 - Efektywność
energetyczna w budynkach publicznych. Na dofinansowanie powyższego zadania w dniu 30.06.2020 r. została
zawarta umowa pomiędzy Województwem Opolskim a Gminą Domaszowice. Zgodnie z umową Gmina
Domaszowice otrzyma na realizację zadania dofinansowanie w kwocie 790 627,74 zł.

Gmina Domaszowice jest partnerem w projekcie 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”. Dnia 29 maja 2020 r. została podpisana
przez lidera – Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych umowa o dofinansowanie ww. projektu.
Projekt jest dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
(działanie 5.1) . 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 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.

III GOSPODARKA KOMUNALNA

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. 33,777 ha

4.Nowa Wieś - ogólna pow. 17,7850 ha

5.Polkowskie - ogólna pow. 11,9437 ha
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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. 27,2287 ha

10.Woskowice Górne - ogólna pow. 22,5129 ha

11.Zofijówka - ogólna pow. 9,4998 ha

Razem ogólna pow. 275,8717 ha

Obszar 6,7318 ha będący własnością gminy został oddany do użytkowania wieczystego osobom fizycznym
i prawnym.

Obszar o pow. 1,6214 ha stanowi własność gminy, które oddano w zarząd jednostkom organizacyjnym: Szkole
Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach i Publicznemu Przedszkolu w Domaszowicach.

W roku 2020 w stanie gruntów stanowiących własność Gminy Domaszowice i nieobciążonych ograniczonymi
prawami rzeczowymi i prawem użytkowania wieczystego doszło do następujących zmian:

·Działka nr 266 w obrębie miejscowości Gręboszów - na skutek aktualizacji danych ewidencyjnych została
zwiększona powierzchnia działki o 0,0419 ha.

·Działka nr 267/2 w obrębie miejscowości Włochy – na skutek aktualizacji danych ewidencyjnych została
zwiększona powierzchnia działki o 0,0051 ha.

·Działka nr 265/3 w obrębie miejscowości Woskowice Górne – na podstawie decyzji nr RI.6844.1.2020.JM
z dnia 31.10.2020 r. wygaszono trwały zarząd nieruchomości.

·Na podstawie decyzji nr G.661.1.2.2018 z dnia 04.03.2020 r. o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów
w obrębie Zofijówka, gmina Domaszowice – łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy
Domaszowice w obrębie ewidencyjnym Zofijówka, została zmniejszona o 0,1742 ha.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku z tytułu wykonywania prawa własności Gmina uzyskała
następujące dochody:

1) najem i dzierżawa = 20 824,02 zł;

2) opłaty za użytkowanie wieczyste = 3 890,11 zł;

3) opłata przekształceniowa użytkowania wieczystego = -53,66 zł;

4) wykup lokalu na raty = 877,35 zł;

5) sprzedaż mienia = 4 822,57 zł;

6) opłata za korzystnie z kaplicy cmentarnej = 1 574,09 zł.

Łączne wpływy: 31 934,48 zł, z czego 5 699,92 zł stanowiły dochody majątkowe, a 26 234,56 zł dochody
bieżące.

W roku 2020 stan mienia komunalnego Gminy Domaszowice uległ niewielkim zmianom. Z uwagi na brak
gruntów atrakcyjnych pod względem gospodarczym i turystycznym, Gmina Domaszowice posiadała do sprzedaży
głównie małe działki rolne.

Nieruchomością będącą własnością Gminy Domaszowice, która może zostać zbyta w celu prowadzenia
działalności gospodarczej jest budynek po byłej szkole podstawowej w Strzelcach o pow. użytkowej 651,49 m²
wraz z pomieszczeniami gospodarczymi w budynku gospodarczym wolnostojącym o pow. 62,40 m², położony
w miejscowości Strzelce 42/2 obejmujący działkę numer 538/1 o pow. 0,4900 ha w udziale 82/100 z karty mapy 2,
księga wieczysta nr OP1U/00077720/3.

W roku objętym raportem Gmina Domaszowice nie podejmowała próby sprzedaży nieruchomości.

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.
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z siedzibą w Namysłowie, przy ul. Mariańskiej. Właścicielem i zarządcą sieci kanalizacyjnej jest Gmina
Domaszowice. 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 554 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.

IV INFORMACJA O REALIZACJI PLANÓW, POLITYK I STRATEGII

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.

W roku 2020 podjęto uchwałę Nr XVIII.148.2020 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 września 2020 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Domaszowice. W listopadzie 2020 roku została podpisana umowa z wykonawcą zadania
i rozpoczęto prace.

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%

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Domaszowice

Ostatnia aktualizacja wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Domaszowice
podjęta była uchwałą nr XIX.159.2020 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 października 2020 r. w sprawie
przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Domaszowice na lata 2020-
2025, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 2020 r., poz. 2978.

Gmina Domaszowice w zasobie mieszkań komunalnych posiada 3 lokale mieszkaniowe.

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.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Ostatnia aktualizacja wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
została wprowadzona uchwałą nr XII.91.2020 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 stycznia 2020 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
2020-2022. W tym okresie plan przewiduje monitoring, sterowanie i zarządzanie siecią wodociągową
i kanalizacyjną, dotyczy terenu wszystkich gmin powiatu namysłowskiego objętych działalnością spółki
EKOWOD.

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Domaszowice jest dokumentem strategicznym, opisującym kierunki
działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno- energetycznego, tj. redukcji gazów
cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności
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energetycznej, poprawy jakości powietrza oraz zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii. Został
wprowadzony uchwałą nr VIII.52.2019 z dnia 13 września 2019 r. Rady Gminy Domaszowice w sprawie
wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Domaszowice.

Polityka społeczna

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek udzielania pomocy osobom i rodzinom znajdującym
się w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc społeczna może być świadczona w formie pieniężnej i niepieniężnej.
Ustawa zawiera katalog świadczeń o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym. Podstawowym narzędziem,
w oparciu o które przyznawane są świadczenia z pomocy społecznej jest rodzinny wywiad środowiskowy. Wywiad
przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu jej pobytu. Decyzję administracyjną
o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu
środowiskowego. Pracownicy socjalni w roku 2020 przeprowadzili 382 wywiady środowiskowe oraz 4 wywiady
alimentacyjne. Na przestrzeni roku 2020 pomocą społeczną objęto łącznie 132 rodziny – liczba osób w tych
rodzinach 228 . Najczęstszymi powodami trudnej sytuacji życiowej, osób i rodzin korzystających z pomocy
Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach obok ubóstwa jest bezrobocie, niepełnosprawność czy
długotrwała choroba oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. W roku 2020 głównym powodem
korzystania ze świadczeń pomocy społecznej była długotrwała, ciężka choroba, kolejnym – bezrobocie,
niepełnosprawność.

Pomoc środowiskowa

Usługi opiekuńcze

W 2020 roku poniesiono odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla 6 osób,
525 świadczeń. Ogółem koszt zadania wyniósł 12 862,50 zł.

Koszt finansowany ze środków Gminy Domaszowice to 9 280,55 zł. Pozostała część w kwocie 3 581,95 zł
opłacona została przez osoby korzystające z powyższych usług.

Koszt pobytu w domach pomocy społecznej

W 2020 roku poniesiono odpłatność za pobyt 8 osób w domach pomocy społecznej. Ogółem koszt ich pobytu
wyniósł 175 865,74 zł. Koszt finansowany ze środków Gminy Domaszowice to 129 021,69 zł. Pozostała część
w kwocie 46 844,05 zł opłacona została przez osoby zobowiązane do alimentacji na rzecz osób przebywających
w domach pomocy społecznej.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe

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 2020 roku wydatki na to zadanie wyniosły
7 894,63 zł (15 osób, 158 świadczeń).

Zasiłki przyznawane na podstawie ustawy o pomocy społecznej

W 2020 r. wydatki na zasiłki wyniosły łącznie 264 417,98 zł (613 świadczenia), w tym z dotacji celowych
z budżetu państwa 222 729,48 zł. Szczegółowe dane według rodzajów zasiłków prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Wydatki na niektóre zdania z pomocy społecznej w 2020 r. z podziałem na źródło finansowania

L
P.

Rodzaj świadczenia Wydatki
(środki własne)

w zł

Wydatki
(dotacja celowa)

w zł

Liczba świadczeń

1. Zasiłki okresowe 0,00 130 880,67 353
2. Zasiłki stałe 0,00 91 848,81 177
3. Zasiłki celowe specjalne 37 399,50 0,00 81
4. Koszty pogrzebu 3 824,00 0,00 1
5. Schronisko 465,00 0,00 1

RAZEM (1+2+3+4+5) 41 688,50 222 729,48 673

Dodatki mieszkaniowe

Wypłata dodatków mieszkaniowych to zadanie własne realizowane w całości ze środków własnych gminy.
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W 2020 roku wypłacono łącznie 53 świadczenia na kwotę 16 895,19 zł. Pomocą objętych zostało 5 rodzin.
Złożono 8 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wydano 8 decyzji administracyjnych. Szczegółowe
kwestie związane z tym zadaniem zostały przedstawione w tabeli 2.

Tabela 2. Wydatki na realizację dodatków mieszkaniowych

Lp. Rodzaj świadczenia Wydatki (w zł) Liczba świadczeń
1. Dodatki mieszkaniowe, w tym: 16 895,19 53
1.1. tworzących mieszkaniowy zasób gminy 550,20 5
1.2. spółdzielczych 16 344,99 48

Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny jest to zadanie zlecone gminie w całości finansowane w formie dotacji z budżetu
państwa.

W 2020 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
184,72 zł.

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 2020 r. wypłacono stypendia szkolne w kwocie 9133,30 zł
(20 przyznanych stypendiów) w tym, z dotacji celowych wykorzystano kwotę 7306,64 zł.

Realizacja programów

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne to zdanie zlecone gminie i finansowane z dotacji przekazywanych z budżetu państwa.

W 2020 roku wydatki na świadczenia rodzinne wyniosły 876 909,03 zł (3992 świadczenia). W 2020 roku
Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach prowadził postępowania administracyjne w zakresie nienależnie
pobranych świadczeń rodzinnych (zasiłku rodzinnego), w wyniku którego odzyskana została kwota 616,10 zł.
Kwota została zwrócona do budżetu państwa, 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 60 413,75 zł. Szczegółowe dane dotyczące realizacji
świadczeń rodzinnych przedstawiają tabele 3-4.

Tabela 3. Wydatki na świadczenia rodzinne oraz liczba świadczeń

Lp. Rodzaj świadczenia Wydatki (w zl) Liczba świadczeń
1. Zasiłki rodzinne 224 136,21 2054
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: 123 761,16 1267
2.1. Urodzenia dziecka 9 140,90 11
2.2. Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z

urlopu wychowawczego
24 948,27 67

2.3. Samotnego wychowywania dziecka 10 450,06 58
2.4. Kształcenia i rehabilitacji dziecka

niepełnosprawnego
12 920,02 136

2.5. Rozpoczęcia roku szkolnego 9 703,83 237
2.6. Podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem

zamieszkania
27 389,00 428

2.7. Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 29 209,08 330
3. Zasiłki pielęgnacyjne 210 997,26 982
4. Świadczenia pielęgnacyjne 177 016,00 97
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy 24 932,00 41
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się

dziecka
26 000,00 26

7. Świadczenie rodzicielskie 90 066,40 100
RAZEM (1+2+3+4+5+6+7) 876 909,03 4567
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Tabela 4. Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

Lp. Rodzaj świadczenia Wydatki (w zł) Liczba świadczeń
1. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

w tym:
47 014,73 121

1.1. za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 40 153,60 80
1.2. za osoby pobierające specjalny zasiłek

opiekuńczy
6 861,13 41

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym: 13 399,02 102
2.1. za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 11 155,14 61
2.2. za osoby pobierające specjalny zasiłek

opiekuńczy
2 243,88 41

RAZEM (1+2) 60 413,75 223

Zasiłki dla opiekunów

Wypłata zasiłków dla opiekunów to zadanie zlecone gminie i finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu
państwa.

W 2020 roku wypłacono 24 świadczeń na kwotę 14 880,00 zł. Ponadto za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne zostały opłacone składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w łącznej
kwocie 2 979,60 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 808 z późn. zm.) w 2020 roku wypłacono świadczenia z funduszu
alimentacyjnego na kwotę 131 100,00 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach prowadzi ponadto działania wobec dłużników alimentacyjnych.
Zadłużenie dłużników alimentacyjnych wobec budżetu państwa oraz budżetu Gminy Domaszowice wg stanu na
dzień 31.12.2020 r. stanowiło ogółem kwotę 1 857 768,80 zł.

Tabela 5. Zadłużenie dłużników alimentacyjnych wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Lp. Wyszczególnienie Kwota (w zł)
1. Zobowiązania wobec budżetu państwa, w tym z tytułu: 1 297 687,29
1.1. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 788 451,71
1.2. odsetek za zwłokę od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 474 788,42
1.3. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych 34 447,16
2. Zobowiązania wobec budżetu gminy, w tym z tytułu: 560 081,51
2.1. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 525 634,39
2.2. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych 34 447,12

RAZEM (1+2) 1 857 768,80

W 2020 r. z tytułu funduszu alimentacyjnego odzyskano kwotę w wysokości 29 999,96 zł. Podział tej kwoty
prezentuje tabela 6.

Tabela 6. Podział kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych

Lp. Wyszczególnienie Kwota (w zł)
1. Dochody budżetu państwa, w tym z tytułu: 26 767,17
1.1. odsetek za zwłokę 21 917,99
1.2. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych 0,00
1.3. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 4 849,18
2. Dochody gminy Domaszowice 3 232,79
2.1. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych 0,00
2.2. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 3 232,79

Na koniec 2020 r. dodatkowo Gmina Domaszowice posiadała należność z tytułu nienależnie pobranego
świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 200,00 zł.
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Program „Dobry start”

Świadczenia rodzinne jest to zdanie zlecone gminie i finansowane z dotacji przekazywanych z budżetu państwa.

W 2020 roku z programu „Dobry start” wypłacono świadczenia na kwotę 120 300,00 zł (401 świadczeń).

Świadczenia wychowawcze

Świadczenia wychowawcze jest to zdanie zlecone gminie i finansowane z dotacji przekazywanych z budżetu
państwa.

Wydatki na świadczenia wychowawcze 2020 roku wyniosły 3 329 672,02 zł (6714 świadczenia).
W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach prowadził postępowania administracyjne w zakresie
nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, w wyniku którego odzyskana została kwota 5 000,00 zł, którą
zwrócono do budżetu państwa, gdyż dotyczyła świadczeń pobranych w 2019 r.

Karta Dużej Rodziny

W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach realizował rządowy program Karta Dużej
Rodziny.

W ramach tego zadania 15 rodzinom wydano 33 Karty Dużej Rodziny. Szczegółowe dane dotyczące tego
zadania zostały przedstawione w tabeli 7.

Tabela 7. Informacje szczegółowe dotyczące zadania Karta Dużej Rodziny

Lp. Wyszczególnienie Liczba
1. Wnioski rodzin wielodzietnych o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub

wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny, z tego:
12

1.1. dla rodzin wielodzietnych występujących po raz pierwszy o wydanie Karty 7
1.2. dla osoby ubiegającej się o przedłużenie terminu ważności Karty 4
2. Liczba rodzin którym wydano Kartę Dużej Rodziny 15
3. Liczba członków rodzin wielodzietnych, którym wydano Kartę Dużej

Rodziny, z tego:
33

3.1. Rodziców/małżonków 20
3.2. dzieci 13
4. Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny 33

Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu”

Program „Posiłek w szkole i w domu” 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1876 z późn. zm.).

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
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.

W 2020 roku na wniosek Wójta Gminy Domaszowice udział środków własnych w zadaniu został pomniejszony
z 40% do 20%. Dzięki temu 80% zadania zostało sfinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa.
Zadanie zostało zrealizowane w postaci zasiłków celowych oraz w postaci posiłków głównie dla dzieci
uczęszczających do przedszkola oraz uczniów szkół.

Ogólny koszt programu w 2020 r. wyniósł 141 026,50 zł, z czego kwota dotacji celowej z budżetu państwa
wyniosła 112 820,80 zł, a kwota środków własnych gminy wyniosła 28 205,70,00 zł.

Pomoc żywnościowa z Banku Żywności

W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach uczestniczył w Programie Operacyjnym Pomoc
Żywnościowa 2014-2020. W  2020 roku pomoc objęła 173 rodziny (241 osób), a waga przekazanych artykułów
żywnościowych łącznie wyniosła 9010,98 kg. Transport żywności był pokrywany częściowo ze środków własnych
gminy a częściowo zapewniony przez Bank Żywności.
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„Nie Sami-Dzielni”

W następstwie zaistniałej sytuacji epidemiologicznej, działając z ramienia Gminy Domaszowice, Ośrodek
Pomocy Społecznej w Domaszowicach podjął współpracę z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu
przy realizacji działań w ramach Projektu pn. ”Nie-Sami-Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających
osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Opolskiego
2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji
kryzysowych.

W ramach projektu, w okresie od kwietnia do czerwca 2020 r. oraz w grudniu 2020 r., uruchomiono usługi tzw.
kuriera społecznego, do którego zadań należało sprawianie zakupów, artykułów spożywczych, leków oraz
dowożenie gotowych, ciepłych posiłków dla beneficjentów projektu. Koszt artykułów spożywczych, leków
pokrywała osoba wspierana natomiast ciepły posiłek (obiad) był finansowany z projektu „Nie-Sami-Dzielni (…)”
o ile osoba wspierana była objęta taką formą pomocy. W pierwszym okresie funkcjonowania projektu pomocą
objęto 34 osoby, w drugim etapie 25 osób z terenu Gminy Domaszowice.

Gminny Program Wspierania Rodziny

Zadania z zakresu wspierania rodziny za rok 2020 wykonywane były w oparciu o Uchwałę Nr X.76.2019 Rady
Gminy Domaszowice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny
w Gminie Domaszowice na lata 2020 – 2022.

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 2020 objętych zostało 5 rodzin, w których było 17 osób, w tym – 6 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.

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 2020 roku gmina Domaszowice w związku z realizacją powyższego zadania współfinansowała pobyt 4 dzieci
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umieszczonych w 3 rodzinach zastępczych. Wydatki wyniosły łącznie 16 513,42 zł.

Program Profilaktyki 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. (t.j. Dz.U.
2019 poz. 2277 ze zm.) oraz Uchwałę Nr X.77.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie
Domaszowice na rok 2020 stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych.

W 2020 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zebrała się ośmiokrotnie: wszczęła
3 postępowania o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego, monitorowała przebieg leczenia 3 osób
z problemem alkoholowym, których wszczęto postępowanie w 2019 roku, wystosowano 1 wniosek
o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego do Sądu Rejonowego w Kluczborku, 3 osoby skierowano na
badania do biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

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 były udzielane porady psychologiczne, rozmowy
i spotkania psychoterapeutyczne z mieszkańcami gminy. W okresie wakacyjnym zorganizowano „Wakacyjny
Tydzień MINECRAFT” w dwóch turach dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Domaszowice. Wypoczynek
zorganizowany dla dzieci w takiej formie stanowił alternatywę dla organizowanych co roku kolonii letnich.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2020 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 działał 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., Zarządzenia Nr OR.0050.9.2020 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 24 stycznia 2020 r.
Zarządzenia Nr OR.0050.107.2020 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 29 września 2020 r. w związku
z art. 9 a ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r.
poz. 218 ze zm.) w skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Domaszowice wchodzą przedstawiciele:

1. Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach,

2. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Domaszowicach,

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 2020 r. realizowana była procedura Niebieskiej Karty w ośmiu rodzinach zamieszkujących gminę
Domaszowice. Sześć z nich zostało założonych przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
w Domaszowicach, pozostałe dwie zostały sporządzone przez pracowników Komendy Powiatowej Policji
w Namysłowie. Jedna z nich dotyczy rodzin, gdzie przemoc trwała od 2018 r., cztery gdzie przemoc trwa od
2019 r., pozostałe trzy Niebieskie Karty zostały założone w 2020 roku. O sytuacji panującej w rodzinie dotkniętej
przemocą, gdzie występują małoletnie dzieci, w trzech przypadkach powiadomiono Sąd Rodzinny w Kluczborku.

Rodziny dotknięte problemami przemocy były comiesięcznie wizytowane przez pracowników Ośrodka Pomocy
Społecznej w Domaszowicach oraz Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie. Przeprowadzane były rozmowy
motywujące, dotyczące podjęcia działań edukacyjno-korekcyjnych, leczenia odwykowego czy udziału osób
dotkniętych przemocą w terapii dla osób współuzależnionych. Dodatkowo udzielano porad psychologicznych,
medycznych, pomocy materialnej oraz w formie pracy socjalnej. Jednocześnie rodziny miały możliwość
skorzystania z terapii małżeńskiej oraz mediacji.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy Gminy Domaszowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
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2020 rok został przyjęty przez Radę Gminy Domaszowice Uchwałą Nr X.74.2019 z dnia 28 listopada 2019 roku w
sprawie 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”, 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 2020 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 2020 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 Domaszowice na 2020 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:

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 2020 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.
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V RADA GMINY DOMASZOWICE, W TYM REALIZACJA UCHWAŁ

Rada Gminy Domaszowice, jako organ stanowiący i kontrolny w gminie do 20 000 tys mieszkańców liczy
15 radnych. Przy Radzie Gminy Domaszowice działają 4 komisje stałe. W okręgu wyborczym nr
2 w Domaszowicach w związku z wygaśnięciem, z powodu śmierci, mandatu radnego Pana Adama Adamskiego -
Przewodniczącego Rady Gminy Domaszowice w dniu 26 lipca 2020 roku zostały przeprowadzone wybory
uzupełniające. Pani Magdalena Adamska - Wiącek wybrana została Radną Gminy Domaszowice. Podczas XII sesji
Rady Gminy Domaszowice w dniu 11 sierpnia 2020 r. złożyła ślubowanie. W ciągu roku Rada Gminy
Domaszowice wybrała Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Domaszowice (uchwała nr
XVIII.147.2020 z dnia 29 września 2020 r., uchwała nr XIX.153.2020 z dnia 28 października 2020 r.). Uległy
zmianie składy osobowe dwóch komisji stałych Rady Gminy Domaszowice (uchwała nr.XIX.154.2020 z dnia
28 października 2020 r. , uchwała nr XX.166.2020 z dnia 19 listopada 2020 r.).

Skład Rady Gminy Domaszowicach po zmianach wprowadzonych w 2020 roku przedstawia się następująco:

1. Krzysztof Białkowski - Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice

2. Zbigniew Jachym - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Domaszowice

3. Mieczysław Działański

4. Halina Dutkiewicz

5. Czesław Grabowski

6. Albin Chrzanowski

7. Dominika Chrabańska

8. Anna Poprawa

9. Ewelina Wolska

10. Magdalena Adamska- Wiącek

11. Ryszard Rybka

12. Jacek Warga

13. Andrzej Kułakiewicz

14. Józef Prowideniec

 15. Grzegorz Sołtys

Składy Komisji stałych Rady Gminy Domaszowice po zmianach wprowadzonych w 2020 r. przedstawiają się
następująco:

1.KOMISJA BUDŻETU, ROZWOJU GOSPODARCZEGO, ROLNICTWA, ZAOPATRZENIA, HANDLU
I USŁUG ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA:

- Zbigniew Jachym - Przewodniczący Komisji

- Andrzej Kułakiewicz

- Ryszard Rybka

- Mieczysław Działański

- Józef Prowideniec

- Halina Dutkiewicz

- Magdalena Adamska-Wiącek Magdalena

2.KOMISJA KULTURY, OŚWIATY, ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH, PORZĄDKU PUBLICZNEGO
I SAMORZĄDU:

- Czesław Grabowski Czesław - Przewodniczący Komisji
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- Jacek Warga

- Anna Poprawa

- Grzegorz Sołtys

- Albin Chrzanowski

- Dominika Chrabańska

- Ryszard Rybka

3.KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI:

- Halina Dutkiewicz - Przewodnicząca Komisji

- Ewelina Wolska - Zastępca przewodniczącej Komisji

- Grzegorz Sołtys

- Anna Poprawa

- Jacek Warga

4.KOMISJA REWIZYJNA:

- Mieczysław Działański - Przewodniczący Komisji

- Albin Chrzanowski

- Czesław Grabowski

- Józef Prowideniec

- Ewelina Wolska

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 2020 r. w sposób określony uchwałami.

Rada Gminy Domaszowice obradowała na 9 sesjach zwyczajnych, 1 sesji nadzwyczajnej i podjęła 89 uchwał.

Podjęte przez Radę Gminy Domaszowice uchwały Wójt Gminy zgodnie z art. 90 ust 1 i 2 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.

Wszelkie uwagi i nieprawidłowości organu nadzoru, dotyczące treści uchwał, były na bieżąco rozpatrywane
i doprowadzane do zgodności z prawem powszechnie obowiązującym. Poniżej tabela zawierająca szczegółowy
sposób wykonania uchwał:

Lp.
Numer i data
podjęcia
uchwały

Przedmiot uchwały
Data wejścia w życie/ Sposób

wykonania uchwały

1.
XII.89.2020
z dnia
30 stycznia 2020 r.

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

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

2.
XII.90.2020
z dnia
30 stycznia 2020 r.

w sprawie regulaminu określającego wysokość
stawek i szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy
oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i
godzin doraźnych zastępstw

Uchwała podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Realizowana.
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3.
XII.91.2020
z dnia
30 stycznia 2020 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 2020-
2022.

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Realizowana

4.
XII.92.2020
z dnia
30 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat
z tytułu zajęcia pasa drogowego

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

5.
XII.93.2020
z dnia
30 stycznia 2020 r.

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów
pielęgnacyjnych pomnika przyrody

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Realizowana

6.
XII.94.2020
z dnia
30 stycznia 2020 r.

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat
stanowiących dochodów budżetu Gminy
Domaszowice instrumentem płatnym

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

7.
XII.95.2020
z dnia
30 stycznia 2020 r.

w sprawie o zmianie uchwały Nr XI.87.2019 Rady
Gminy Domaszowice z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Realizowana.

8.
XII.96.2020
z dnia
30 stycznia 2020 r.

w sprawie o zmianie uchwały w sprawie uchwały
budżetowej gminy Domaszowice na 2020 rok

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

9.
XII.97.2020
z dnia
30 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia apelu do Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Wykonana.

10.
XII.98.2020
z dnia
30 stycznia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor
z dnia 29 listopada 2019 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Wykonana.

11.
XII.99.2020
z dnia
30 stycznia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor
z dnia 06 grudnia 2019 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Wykonana.

12.
XII.100.2020
z dnia
30 stycznia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia dwóch petycji Pani Renaty
Sutor przekazanych dnia 20 grudnia 2019 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonana.

13.
XIII.101.2020
z dnia
12 lutego 2020 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Cmentarza
Komunalnego w Domaszowicach oraz ustalenia
opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego
w Domaszowicach oraz urządzeń cmentarnych tj.
domu przedpogrzebowego na Cmentarzu
Komunalnym w Domaszowicach

Uchwała podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego i wchodzi w życie po 14
dniach licząc od dnia publikacji. Straciła
moc na podstawie uchwały nr
XIV.111.2020
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

14.
XIII.102.2020
z dnia
12 lutego 2020 r.

w sprawie 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

Uchwała podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego i wchodzi w życie po 14
dniach licząc od dnia publikacji.
Realizowana.

15.
XIII.103.2020
z dnia
12 lutego 2020 r.

w sprawie przekazania Państwowej Straży Pożarnej
środków finansowych ze środków stanowiących
dochody własne Gminy Domaszowice z
przeznaczeniem na zakup materiałów i
wyposażenia w Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonana.

16.
XIII.104.2020
z dnia
12 lutego 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Kluczborskiemu

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Przekazano 6270,00 zł.
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17.
XIII.105.2020
z dnia
12 lutego 2020r.

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej
im. Władysława Broniewskiego w Polkowskiem

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonana.

18.
XIV.106.2020
z dnia
30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XI.84.2019 Rady
Gminy Domaszowice z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy
Domaszowice oraz przyjęcia planu pracy Komisji
Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Gminy
Domaszowice na rok 2020.

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Realizowana.

19.
XIV.107.2020
z dnia
30 kwietnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku złożonego do
Rady Gminy Domaszowice w dniu 10 lutego 2020
r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonana.

20.
XIV.108.2020
z dnia
30 kwietnia 2020 r.

w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Domaszowicach oraz szczegółowych warunków
jego funkcjonowania

Uchwała podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego i wchodzi w życie po 14
dniach licząc od dnia publikacji.
Realizowana.

21.
XIV.109.2020
z dnia
30 kwietnia 2020 r.

w sprawie podziału sołectwa Domaszowice i
utworzenia sołectwa Zalesie

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonana.

22.
XIV.110.2020
z dnia
30 kwietnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy
Domaszowice w roku 2020

Uchwała podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego i wchodzi w życie po 14
dniach licząc od dnia publikacji.
Realizowana.

23.
XIV.111.2020
z dnia
30 kwietnia 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie
z Cmentarza Komunalnego w Domaszowicach oraz
urządzeń cmentarnych

Uchwała podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego i wchodzi w życie po 14
dniach licząc od dnia publikacji.
Realizowana.

24.
XIV.112.2020
z dnia
30 kwietnia 2020 r.

w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi
regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Domaszowice

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonana.

25.
XIV.113.2020
z dnia
30 kwietnia 2020 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty jej ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego. Realizowana.

26.
XIV.114.2020
z dnia
30 kwietnia 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z
tytułu zajęcia pasa drogowego

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Realizowana.

27.
XIV.115.2020
z dnia
30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uzgodnienia
przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych
pomnika przyrody

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Realizowana.

28.
XIV.116.2020
z dnia
30 kwietnia 2020 r.

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej
im. Władysława Broniewskiego w Polkowskiem

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonana.

29.
XIV.117.2020
z dnia
30 kwietnia 2020 r.

w sprawie o zmianie uchwały Nr XI.87.2019 Rady
Gminy Domaszowice z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Realizowana.

30.
XIV.118.2020
z dnia
30 kwietnia 2020 r.

w sprawie o zmianie uchwały w sprawie uchwały
budżetowej gminy Domaszowice na 2020 rok

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

31.
XIV.119.2020
z dnia
30 kwietnia 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Namysłowskiego na realizację zadania pn.
"Przebudowa drogi DP 1136 O- budowa chodnika
w miejscowości Domaszowice"

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonana
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32.
XIV.120.2020
z dnia
30 kwietnia 2020 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.Wykonana.

33.
XIV.121.2020
z dnia
30 kwietnia 2020 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla
Ochotniczej Straży Pożarnej we Włochach

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonana.

34.
XV.122.2020
z dnia
25 maja 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 02 kwietnia
2020 r. w interesie publicznym w zakresie zmiany
przepisów prawa miejscowego (wprowadzenia
lokalnej „tarczy antykryzysowej")

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonana.

35.
XV.123.2020
z dnia
25 maja 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 29 kwietnia
2020 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonana.

36.
XV.124.2020
z dnia
25 maja 2020 r.

w sprawie o zmianie uchwały Nr XI.87.2019 Rady
Gminy Domaszowice z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Realizowana.

37.
XV.125.2020
z dnia
25 maja 2020 r.

w sprawie o zmianie uchwały w sprawie uchwały
budżetowej gminy Domaszowice na 2020 rok

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

38.
XV.126.2020
z dnia
25 maja 2020 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla
Ochotniczej Straży Pożarnej we Włochach

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonana.

39.
XV.127.2020
z dnia
25 maja 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Namysłowskiego na realizację zadania
pn. "Modernizacja drogi powiatowej DP 111 O na
odcinku DK 42 - skrzyżowanie z DP 1197 O
w miejscowości Wielołęka".

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonana.

40.
XV.128.2020
z dnia
25 maja 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia z gminą Namysłów w sprawie zasad
finansowania w 2020 roku opieki zapewnianej
w żłobkach dzieciom z terenu gminy Domaszowice

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Uchylona uchwałą Nr
XIX.156.2020 z dnia 28 października
2020 r. Realizowana.

41.
XVI.129.2020
z dnia
25 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
Domaszowice wotum zaufania

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonana.

42.
XVI.130.2020
z dnia
25 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminy Domaszowice za 2019 rok
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Domaszowice za 2019 rok

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonana.

43.
XVI.131.2020
z dnia
25 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
Domaszowice absolutorium z wykonania budżetu
Gminy Domaszowice za rok 2019

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonana.

44.
XVI.132.2020
z dnia
25 czerwca 2020 r.

w sprawie 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 2020 roku

Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty jej ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.Wykonana.

45.
XVI.133.2020
z dnia
25 czerwca 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości stanowiących własność gminy
Domaszowice

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.Wykonana.

46.
XVI.134.2020
z dnia
25 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Domaszowice

Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty jej ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego. Realizowana.

47.
XVI.135.2020
z dnia
25 czerwca 2020 r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie poboru
podatków w drodze inkasa oraz określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso

chwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.
Wykonana.
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48.
XVI.136.2020
z dnia
25 czerwca 2020 r.

w sprawie o zmianie uchwały Nr XI.87.2019 Rady
Gminy Domaszowice z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Realizowana.

49.
XVI.137.2020
z dnia
25 czerwca 2020 r.

w sprawie o zmianie uchwały w sprawie uchwały
budżetowej gminy Domaszowice na 2020 rok

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

50.
XVII.138.2020
z dnia
11 sierpnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 31 maja 2020
r. w interesie publicznym w zakresie zmiany
przepisów prawa miejscowego

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonana

51.
XVII.139.2020
z dnia
11 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI.134.2020 Rady
Gminy Domaszowice z dnia 25 czerwca 2020 r. w
sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Domaszowice

Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty jej ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego. Realizowana.

52.
XVII.140.2020
z dnia
11 sierpnia 2020 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki
paliwa w gminie Domaszowice na rok szkolny
2020/2021

Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego i wchodzi w życie po 14
dniach licząc od dnia ogłoszenia.
Realizowana.

53.
XVII.141.2020
z dnia
11 sierpnia 2020 r.

w sprawie określenia zasad dowozu do szkół i
przedszkoli uczniów oraz wychowanków, wobec
których Gmina Domaszowice nie ma ustawowego
obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu

Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego i wchodzi w życie po 14
dniach licząc od dnia ogłoszenia.
Realizowana.

54.
XVII.142.2020
z dnia
11 sierpnia 2020 r.

w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty jej ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego. Realizowana

55.
XVII.143.2020
z dnia
11 sierpnia 2020 r.

w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi
finansowej, administracyjnej i organizacyjnej

Uchwała wchodzi w życie z dniem
1.09.2020 r. Realizowana

56.
XVII.144.2020
z dnia
11 sierpnia 2020 r.

w sprawie o zmianie uchwały Nr XI.87.2019 Rady
Gminy Domaszowice z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Realizowana.

57.
XVII.145.2020
z dnia
11 sierpnia 2020 r.

w sprawie o zmianie uchwały w sprawie uchwały
budżetowej gminy Domaszowice na 2020 rok

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

58.
XVII.146.2020
z dnia
11 sierpnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej
w Kluczborku Sp. z o.o. o świadczenie usług
w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonana.

59.
XVIII.147.2020
z dnia
29 września 2020 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
Domaszowice

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonana.

60.
XVIII.148.2020
z dnia
29 września 2020 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Domaszowice

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Realizowana.

61.
XVIII.149.2020
z dnia
29 września 2020 r.

w sprawie o zmianie uchwały Nr XI.87.2019 Rady
Gminy Domaszowice z dnia 30 grudnia 2019 r. w
sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Realizowana.

62.
XVIII.150.2020
z dnia
29 września 2020 r.

w sprawie o zmianie uchwały w sprawie uchwały
budżetowej gminy Domaszowice na 2020 rok

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego. Wykonana
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63.
XVIII.151.2020
z dnia
29 września 2020 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszowicach

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Zrealizowana.

64.

XIX.152.2020
z dnia
28 października
2020 r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Domaszowice

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Wykonana.

65.

XIX.153.2020
z dnia
28 października
2020 r.

w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady
Gminy Domaszowice

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Realizowana.

66.

XIX.154.2020
z dnia
28 października
2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania
Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego,
Rolnictwa, Zaopatrzenia, Handlu i Usług oraz
Ochrony Środowiska

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonana.

67.

XIX.155.2020
z dnia
28 października
2020 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Domaszowice

Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego i wchodzi w życie po 14
dniach licząc od dnia ogłoszenia.
Wykonana.

68.

XIX.156.2020
z dnia
28 października
2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia z gminą Namysłów w sprawie zasad
finansowania opieki zapewnianej w żłobkach
dzieciom z terenu gminy Domaszowice na rok
2020

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonana.

69.

XIX.157.2020
z dnia
28 października
2020 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego i wchodzi w życie po 14
dniach licząc od dnia ogłoszenia.
Realizowana.

70.

XIX.158.2020
z dnia
28 października
2020 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Domaszowice

Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego i wchodzi w życie po 14
dniach licząc od dnia ogłoszenia.
Realizowana.

71.

XIX.159.2020
z dnia
28 października
2020 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu
Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Gminy
Domaszowice na lata 2020 -2025

Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego i wchodzi w życie po 14
dniach licząc od dnia ogłoszenia.
Realizowana.

72.

XIX.160.2020
z dnia
28 października
2020 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na terenie Gminy Domaszowice

Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego i wchodzi w życie po 14
dniach licząc od dnia ogłoszenia.
Realizowana.

73.

XIX.161.2020
z dnia
28 października
2020 r.

w sprawie o zmianie uchwały Nr XI.87.2019 Rady
Gminy Domaszowice z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Realizowana.

74.

XIX.162.2020
z dnia
28 października
2020 r.

w sprawie o zmianie uchwały w sprawie uchwały
budżetowej gminy Domaszowice na 2020 rok

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

75.

XIX.163.2020
z dnia
28 października
2020 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszowicach

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonana.

76.
XX.164.2020
z dnia 19 listopada
2020 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Domaszowice na rok
2021 stanowiącego część strategii rozwiązywania
problemów społecznych

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Realizowana.
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77.
XX.165.2020
z dnia 19 listopada
2020 r.

w sprawie 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 2021”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Realizowana

78.
XX.166.2020
z dnia 19 listopada
2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania
Komisji Rewizyjnej

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonana.

79.
XX.167.2020
z dnia 19 listopada
2020 r.

w sprawie umorzenia postępowania skarbowego
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonana.

80.
XX.168.2020
z dnia 19 listopada
2020 r.

w sprawie o zmianie uchwały Nr XI.87.2019 Rady
Gminy Domaszowice z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Realizowana.

81.
XXI.169.2020
z dnia 29 grudnia
2020 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy
Domaszowice oraz przyjęcia planu pracy Komisji
Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Gminy
Domaszowice na rok 2021

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Realizowana

82.
XXI.170.2020
z dnia 29 grudnia
2020 r

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia z Gminą Namysłów w sprawie zasad
refundowania w 2021 roku kosztów dotacji
celowej, udzielonej podmiotom prowadzącym
żłobki na terenie Gminy Namysłów, na dzieci
będące mieszkańcami gminy Domaszowice,
zapewnianej w żłobkach dzieciom z terenu gminy
Domaszowice

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonana.

83.
XXI.171.2020
z dnia 29 grudnia
2020 r

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego i wchodzi w życie po 14
dniach licząc od dnia ogłoszenia.
Realizowana.

84.
XXI.172.2020
z dnia 29 grudnia
2020 r

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego
dotyczącego współdziałania gminy przy realizacji
zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i
granic aglomeracji Namysłów

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonana.

85.
XXI.173.2020
z dnia 29 grudnia
2020 r

w sprawie o zmianie uchwały Nr XI.87.2019 Rady
Gminy Domaszowice z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Realizowana.

86.
XXI.174.2020
z dnia 29 grudnia
2020 r

w sprawie o zmianie uchwały w sprawie uchwały
budżetowej gminy Domaszowice na 2020 rok

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

87.
XXI.175.2020
z dnia 30 grudnia
2020 r

w sprawie uchwały budżetowej gminy
Domaszowice na 2021 rok

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1
stycznia 2021r. i podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego. Realizowana.

88.
XXI.176.2020
z dnia 30 grudnia
2020 r

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1
stycznia 2021 r. Realizowana

89.
XXI.177.2020
z dnia 30 grudnia
2020 r

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 11 grudnia
2020 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.Wykonana.
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VI WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI

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,

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 zrzeszonych w obszarze
funkcjonalnym Kluczbork- Namysłów-Olesno i podejmuje się obrony tych interesów.

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.

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 (Gminy: Domaszowice, Namysłów, Pokój i Świerczów) oraz opolskiego (Gminy: 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 roku 2020 r. w Urzędzie Gminy Rychtal nastąpiło podpisanie listu intencyjnego wyrażającego chęć
współpracy w ramach „Partnerstwa na 307" w projekcie partnerskim pn. „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego”
realizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Departament Strategii.
W spotkaniu uczestniczyli włodarze gmin i powiatów obejmujących część samorządów powiatu kępińskiego oraz
namysłowskiego. List intencyjny podpisali Wójt Gminy Baranów, Wójt Gminy Domaszowice, Burmistrz Miasta i
Gminy Kępno, Starosta Kępiński, Burmistrz Namysłowa, Starosta Powiatu Namysłowskiego, Wójt Gminy
Rychtal, Wójt Gminy Świerczów, Wójt Gminy Trzcinica oraz Wójt Gminy Wilków. Partnerstwo ma na celu
wzmocnienie współpracy rozwojowej obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją i małych miast powiatowych z
pogranicza województw wielkopolskiego oraz opolskiego, leżących w powiatach kępińskim i namysłowskim,
poprzez integrację działań podmiotów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego, ukierunkowanych nie
terytorialnie, lecz funkcjonalnie na płaszczyźnie społecznej, gospodarczej i przestrzennej, które przenikają się
wzajemnie.
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Współpraca z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych

Na terenie Gminy Domaszowice działa 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:

Ochotnicza Straż Pożarna w Wielołęce,

Ochotnicza Straż Pożarna w Strzelcach,

Ochotnicza Straż Pożarna we Włochach,

Ochotnicza Straż Pożarna w Siemysłowie,

Ochotnicza Straż Pożarna w Woskowicach Górnych,

Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszowicach,

Jednostki OSP Strzelce i OSP Siemysłów są wpisane do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.

Gmina Domaszowice współpracuje z jednostkami ochotniczej straży pożarnej w zakresie:

- uroczystości państwowych np. Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Flagi RP, Narodowe

Święto Niepodległości,

- 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 Liczba wyjazdów
Ochotnicza Straż Pożarna w Wielołęce, 5
Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszowicach, 36
Ochotnicza Straż Pożarna w Siemysłowie, 19
Ochotnicza Straż Pożarna w Strzelcach, 58
Ochotnicza Straż Pożarna w Włochy, 18
Ochotnicza Straż Pożarna w Woskowicach Górnych, 10

Finansowanie jednostek OSP z terenu
Gminy Domaszowice

Środki finansowe pozyskane z
budżetu Gminy Domaszowice

Środki finansowe pozyskane
z innych źródeł

Ochotnicza Straż Pożarna w Wielołęce 9 762,09 zł 13 000,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w
Domaszowicach 30 036,79 zł 48 500,91 zł
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Ochotnicza Straż Pożarna w Siemysłowie 21 366,87 zł 6 950,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Strzelcach 64 714,50 zł 9 467,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna we Włochach 36 025,49 zł 10 650,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w
Woskowicach Górnych 17 584,07 zł 10 160,00 zł
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VII. OŚWIATA, KULTURA, SPORT

OŚWIATA

Na terenie Gminy Domaszowice w 2020 roku funkcjonowały trzy placówki oświatowe:

- Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach

- Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Polkowskiem

- Publiczne Przedszkole w Domaszowicach

Z dniem 31 sierpnia 2020 r. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Polkowskiem została
zlikwidowana.

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach

Uwarunkowania organizacyjne

Lp. Zaplecze techniczne Metraż/liczba
1. Powierzchnia użytkowa 2737,45 m2

2. Sale lekcyjne 10
3. Pracowania komputerowa 1
4. Pracownia do nauczania języków 1
5. Biblioteka z czytelnią 1
6. Sala gimnastyczna z boiskiem 1
7. Mała sala/aula 1
8. Świetlica 1
9. Stołówka 1
10. Kuchnia z zapleczem 1
11. Serwerownia 1

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach
Rok szkolny 2019/2020

1. Liczba uczniów 201
2. Liczba oddziałów 11
3. Liczba etatów: 44

pedagogicznych 28,5
niepedagogicznych 12

4. Średnia liczba uczniów w oddziale 18
5. Średnia liczba etatów w oddziale 2,59

6. Zestawienie naboru klas pierwszych Jedna klasa I - 17 osób

Uwarunkowania kadrowe

Liczba etatów nauczycielskich wg poziomu wykształcenia

Poziom
wykształcenia

Średnie
Średnie

pedagogiczne
Niepełne wyższe
pedagogiczne

Wyższe
licencjat

Wyższe
magisterskie

Liczba etatów 0 0 0 1 27,5

Liczba etatów nauczycielskich wg stopnia awansu zawodowego

Stopień awansu
zawodowego

Nauczyciel
stażysta

Nauczyciel
kontraktowy

Nauczyciel
mianowany

Nauczyciel
dyplomowany

Urlop dla
poratowania
zdrowia

Liczba etatów 1,5 6 6 15 -

Koszt utrzymania placówki

Wydatki poniesione w roku szkolnym 2019/2020 na utrzymanie Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego
w Domaszowicach przedstawia poniższa tabela:
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Poniesione wydatki w okresie 01.09.2019 r. - 31.08.2020 r.

 Wydatki ogółem, w tym:

2019 2020 Razem:
1 139 762,79 zł 2 074 315,67 zł 3 214 078,46 zł

Wynagrodzenia i pochodne 837 886,28 zł 1 803 894,65 zł 2 641 780,93 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 41 801,80 zł 80 627,03 zł 122 428,83 zł
Pozostałe wydatki 260 074,71 zł 189 793,99 zł 449 868,70 zł

Zrealizowane remonty:

- bieżące naprawy;

- malowanie zaplecza sportowego;

Uczniowie

Rok szkolny 2019/2020
Lp. Klasa Liczba uczniów
1. I 17
2. II 25
3. III 19
4. IV 7
5. Va 21
6. Vb 20
7. VIa 22
8. VIb 22
9. VIIa 13
10. VIIb 14

11. VIII 21

Razem 201

W szkole podawane są obiady, z których w roku szkolnym 2019/2020 skorzystało 95 dzieci, w tym 3 dzieci
z posiłków dofinansowywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach.

Do momentu przejścia na naukę zdalną w roku szkolnym 2019/2020 111 dzieci korzystało z dopłat do
spożywanego mleka i przetworów mlecznych w ramach programu „Szklanka mleka”, tyle samo uczniów
otrzymywało dopłaty do spożywanych owoców i warzyw w ramach programu „Owoce w szkole” udzielanych
przez Agencję Rynku Rolnego. W roku szkolnym 2019/2020 w miesiącach od września do połowy marca zajęcia
odbywały się w formie stacjonarnej i zgodnie z planem pracy przyjętym na ten rok szkolny. Następnie na mocy
rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, zgodnie z ustaleniami
Opolskiego Kuratora Oświaty wprowadzono zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na terenie placówki od 12.03 –
13.03.2020 r., a później do końca roku szkolnego realizowano zadania szkoły z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość tzn. zdalne nauczanie na platformach edukacyjnych: Wsipnet, Pearson, Zoom, Messenger,
WhatsApp, Facebook,E-mail, a także poprzez kontakt telefoniczny z uczniami i rodzicami.

Świetlica i biblioteka pracowała również w formie zdalnej. Były organizowane konkursy na: stroik wielkanocny,
zdrowe śniadanie itp., przedstawiane ebooki, audiobooki, filmy, przedstawienia teatralne, wycieczki multimedialne
do muzeów, centrów naukowych, propozycje na wykonanie prac plastyczno - technicznych, quizy i eksperymenty.
Prowadzone były akcje związane z różnego rodzaju tzw.: „dniami” np.: kosmosu, oceanu itp., zorganizowano
Talent Show, bieg z aplikacją i dużo innych. Zadania te codziennie umieszczano na Facebooku strony "Domaszki".

Lekcje wychowania fizycznego prowadzone były nie tylko w formie teoretycznej ale i praktycznej, nauczyciele
ćwiczyli razem z uczniami poprzez platformę Zoom. Zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne i inne specjalistyczne
prowadzone były w formie zdalnej z bezpośrednim kontaktem z uczniami i ich rodzicami.

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna realizowana była w bezpośrednim kontakcie z uczniami i ich rodzicami.
Ze względu na bardzo trudną pracę zdalną, która sprawiała uczniom wiele różnych problemów nie tylko natury
dydaktycznej, ale i psychologicznej. Oprócz tego, że kontaktowały się psycholog i pedagog to również
wychowawcy prowadzili zajęcia online na zoomie, indywidualnie i w grupach (tzw.: zebrania z rodzicami), dość
często w godzinach wieczorami kiedy już rodzice są dostępni w domu. Ponadto wszystkie dodatkowe informacje
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umieszczane były na Facebooku i na stronie internetowej szkoły i profilu Facebooka Domaszkach. Każdy
nauczyciel zwiększył swoje kompetencje informatyczne i szkolił się sam (bardzo często grubo poza godzinami
pracy) oraz dzieci i rodziców w zakresie nawet najprostszych czynności komputerowych. Nauczyciele również
spotykali się w małych grupach online w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli, gdzie zwiększali
swoje kompetencje informatyczne. Poruszane były tematy związane z nauką zdalną i sprawami wychowawczymi.
W ramach takich małych grup komisje wyłaniały zwycięzców różnych konkursów np.: Logo klubu sportowego,
kartka świąteczna itp.

Dokumentacja nauczania zdalnego była prowadzona w formie papierowej zarówno przez nauczycieli,
jak i dyrekcję w formie raportów.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli:

1. Studia podyplomowe – Edukacja dla bezpieczeństwa.

2. Udział w szkoleniu „Ewaluacja końcoworoczna pomocy psychologiczno – pedagogicznej”.

3. Studia podyplomowe na kierunku: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową
(surdopedagogika).

4. PODN – warsztaty metodyczne „Niestandardowe zadania w standardowej klasie”.

5. PODN – warsztaty metodyczne „Metody badawcze w zapisach podstawy programowej. Uczenie się przez
aktywność badawcza”.

6. Szkolenie Rady Pedagogicznej – egzamin ósmoklasisty.

 Z biblioteki szkolnej korzystali wszyscy uczniowie i nauczyciele. Stan czytelnictwa w poszczególnych klasach
przedstawia poniższa tabela:

Klasa Liczba uczniów Liczba czytelników Liczba wypożyczeń Średnia na ucznia
I 17 17 66 3,88
II 25 25 108 4,3
III 19 19 77 4,05
IV 7 7 29 4,14
V a 21 21 85 4,04
V b 20 20 78 3,9
VI a 22 22 90 4,09
VI b 22 22 87 3,95
VII a 13 13 58 4,46
VII b 14 14 62 4,42
VIII 21 21 75 3,57

Z zajęć świetlicowych i opiekuńczych korzystało 146 dojeżdżających uczniów. Ponadto szkoła brała aktywny
udział w akcjach o zasięgu ogólnopolskim, takich jak:

- Szlachetna Paczka,
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- Pomoc dla Frania,
- Zbiórka karmy dla psów i kotów,
- Zbiórka zabawek i artykułów papierniczych dla oddziałów dziecięcych Górnośląskiego Centrum Zdrowia
Dziecka w Katowicach.

Organizacja dowozów

W roku szkolnym 2019/2020 w okresie od 1 września 2019 r. do 10 marca 2020 r. dowożonych było
146 uczniów, w tym ze Strzelec – 46 uczniów, Nowej Wsi – 4 uczniów, Siemysłowa – 25 uczniów, Dziedzic –
10 uczniów, Gręboszowa – 7 uczniów, Zalesia – 11 uczniów, Wielołęki – 11 uczniów, Włoch – 15 uczniów,
Woskowic Górnych – 3 uczniów, Zofijówki – 8 uczniów, Sułoszowa – 1 uczniów, Świbne – 1 uczeń
i Polkowskiego – 4 uczniów.

Egzaminy

W roku 2020 egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w dniach 16-18 czerwca 2020 r.
Do egzaminu przystąpiło 20 uczniów Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach, dla
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którego organem prowadzącym jest Gmina Domaszowice. Za organizację i przebieg egzaminu w szkole
odpowiadał przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym był dyrektor szkoły. Egzamin
ósmoklasisty przebiegł zgodnie z procedurami okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu przy
uwzględnieniu wytycznych dotyczących obostrzeń związanych z Covid-19. Wyniki przedstawia poniższa tabela:

Lp. Język polski Matematyka Język angielski
% % %

1. Szkoła Podstawowa im. Stefana
Żeromskiego w Domaszowicach

40,9 31,5 38

2. Gmina Domaszowice 40,9 31,5 38
3. Powiat namysłowski 52,52 36,7 44,13
4. Województwo opolskie 59,96 44,64 53,96

Uczestnictwo uczniów w konkursach i zawodach sportowych

Uczestnictwo w zawodach odbywało się poprzez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Amicus", którego celem
było między innymi propagowanie działalności sportowej i rekreacyjnej w środowisku wiejskim oraz
organizowanie i prowadzenie systemu współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży.

Zawody:

Lp. Nazwa konkursu, zawodów Etap Liczba uczestników
1. Mistrzostwa Szkoły w lekkiej atletyce -

18.09.2019 r.
szkolny 68

2. Mini zawody biegowe klas 1-3 szkolny 31

3 Mistrzostwa szkoły w mini piłce siatkowej –
dziewczęta klasy V i VI (trójki)

szkolny 19

4 Mistrzostwa szkoły w mini piłce siatkowej –
chłopcy IV - VI (trójki)

szkolny 16

5 Sztafetowe Biegi Drużynowe szkolny 36
6 Mistrzostwa szkoły w „dwa ognie” Kl. IV- V

27.11.2019 r.
szkolny 30

7 Zawody powiatowe w mini piłce nożnej powiatowy 9

8 Mistrzostwa szkoły w skokach na skakance szkolny 23

9 Biegi Mikołajkowe: Kl. I – III, Kl. IV – VI, Kl.
VII - VIII

szkolny 102

10 Turniej Młodzika w mini piłce siatkowej
dziewcząt i chłopców

rejonowe 24

11 Mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym szkolne 44
12. Zawody powiatowe w mini piłce siatkowej

dziewcząt.
powiat 10

13. Zawody powiatowe w mini piłce siatkowej
chłopców

powiat 10

14. Zawody powiatowe w piłce siatkowej dziewcząt powiat 12
15. Konkurs pt. „Moje zdrowe śniadanie” szkolny 40
16. Bieg z aplikacją z okazji Dnia Dziecka szkolny 43

Uczestnictwo w konkursach na różnym szczeblu:

Nazwa konkursu, etap
„Dzień Świętych”- prezentacja postaci świętych
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
Wojewódzki Konkurs Matematyczny, etap szkolny
Wojewódzki Konkurs Matematyczny, etap gminny
Konkurs historyczny
Szkolny konkurs polonistyczny
Dyktando niepodległościowe
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Wycieczki szkolne:

Lp. Klasa Dokąd Cel:
1. I Namysłowski Ośrodek

Kultury
Spektakl „Piotruś i Pan”

2. I Kino - Wrocław Film – „Śnieżna Paczka”
3. I Namysłowski Ośrodek

Kultury
Spektakl interaktywny na bazie bajki „Kot w
butach”

4. II Wrocław Obejrzenie filmu ,,Śnieżna paczka”
5. II Namysłowski Ośrodek

Kultury
Obejrzenie spektaklu ,,Kot w butach’

6. III Publiczna Biblioteka w Opolu
- zajęcia otwarte pt. „O Jasiu
i Małgosi i chatce z piernika”.

Wysłuchanie bajki czytanej w języku polskim
i niemieckim. Wykonanie chatki z piernika –
dekorowanie. Rozmowa na temat bajki pt.
„Jaś i Małgosia”. Porównywanie obu utworów
i wyszukanie różnic. Poznanie historii sztuki
wypiekania pierników. Rozwijanie
samodyscypliny, kształtowanie wartościowych
cech charakteru.

7. III Namysłowski Ośrodek
Kultury - spektakl teatralny pt.
„Piotruś i Wilk”.

Uwrażliwianie uczniów na kulturę, rozwijanie
wyobraźni oraz integracji grupy. Kształtowanie
odpowiednich postaw zachowania w miejscu
publicznym.

8. III Kino Wrocław - film pt.
„Śnieżna paczka”.

Kształcenie wrażliwości estetycznej poprzez
aktywny odbiór sztuki filmowej. Integracja
uczniów, wzmocnienie więzi koleżeńskiej.

9. III Namysłowski Ośrodek
Kultury - spektakl teatralny pt.
„Kot w butach”.

Rozbudzenie zainteresowań teatralnych dzieci,
uczenie się kultury odbioru sztuki, integracja grup,
kształtowanie odpowiednich postaw zachowania
w miejscu publicznym.

10. Vb Opole Muzeum Wsi Opolskiej
- warsztaty edukacyjne.

Popularyzacja kultury ludowej i rzemiosła,
ukazanie życia w dawnej wsi polskiej.
Propagowanie świata wartości kultury tradycyjnej
Śląska Opolskiego, poprzez ukazania obrazu życia
w dawnej wsi.

11. Vb Kino Wrocław - wyjazd
mikołajkowy.

Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez
aktywny odbiór sztuki filmowej. Kształtowanie
nawyków kulturalnego zachowania w miejscach
publicznych oraz w środkach transportu.

12. Va, Vb Wrocław, Robopark Warsztaty z robotyki
13. VIa Opole Wyjazd do Muzeum Wsi Opolskiej
14. VIa Wrocław Aquapark Rozwijanie sprawności fizycznej, niwelowanie

wad postawy oraz nauka pływania.
15. VIa Wrocław - Kino Wyjazd do kina Helios na film „Jak zostać

św. Mikołajem”.
16. VIb „Zemsta” - NOK, Namysłów Rozbudzenie zainteresowań teatralnych dzieci,

uczenie się kultury odbioru sztuki, integracja grup,
kształtowanie odpowiednich postaw zachowania
miejscu publicznym.

17. VIb Kino Wrocław Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez
aktywny odbiór sztuki filmowej. Kształtowanie
nawyków kulturalnego zachowania w miejscach

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 352B42CE-EB46-40C6-8171-19AFAB1454CF. Podpisany Strona 35



publicznych oraz w środkach transportu.
18. VIb Aquaparku, Wrocław Zapoznanie z podstawowymi stylami pływackimi.

Zachęcanie do aktywnego spędzanie wolnego
czasu. Radzenie sobie w nietypowych sytuacjach.
Kulturalne zachowanie w miejscach publicznych

19. VIIb, VIIa,
Va, Vb

Aquapark Wrocław Zapoznanie z podstawowymi stylami pływackimi.
Zachęcanie do aktywnego spędzanie wolnego
czasu. Radzenie sobie w nietypowych sytuacjach.
Kulturalne zachowanie w miejscach publicznych

20. VIIb, VIIa,
IV, Va

Aquapark Wrocław Doskonalenie umiejętności pływackich.
Zachęcanie do aktywnego spędzanie wolnego
czasu. Radzenie sobie w nietypowych sytuacjach.
Kulturalne zachowanie w miejscach publicznych

21. Va, VIb,
VIII

Aquapark Wrocław Doskonalenie umiejętności pływackich.
Zachęcanie do aktywnego spędzanie wolnego
czasu. Radzenie sobie w nietypowych sytuacjach.
Kulturalne zachowanie w miejscach publicznych

Akademie, uroczystości i wydarzenia szkolne:

- Rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020,

- Dzień Modnisi i Modnisia,

- Obchody Światowego Dnia Drzewa,

- Dzień Edukacji Narodowej,

- Europejski Tydzień Kodowania,

- Dzień Patrona,

- Dzień Świętych,

- Akcja Znicz,

- Wieczór filmowy,

- Pasowanie na ucznia,

- Szkoła do hymnu,

- Obchody Święta Niepodległości,

- Szkolne Przygody Gangu Słodziaków,

- Kubek pełen zdrowia,

- Elektryka prąd nie tyka? Prawda czy fałsz?

- Spacer z matematyką,

- Poznajemy rzeczywistość rozszerzoną i hologramy,

- Andrzejki,

- Kiermasz świąteczny,

- Mikołajki,

- Ortografia? Cóż to za potwór?,

- Spotkanie Wigilijne,

- Dzień Babci i Dziadka,

- Naukowa epidemia, czary, mary i alchemia,

- Dyskoteka karnawałowo – walentynkowa,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 352B42CE-EB46-40C6-8171-19AFAB1454CF. Podpisany Strona 36



- Językowy zawrót głowy,

- Dzień Kobiet.

 Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Polkowskiem

Uwarunkowania organizacyjne

Lp. Zaplecze techniczne Metraż/liczba
1. Powierzchnia użytkowa 611,80 m2

2. Sale lekcyjne 6
3. Pracowania komputerowa 1
4. Biblioteka 1
5. Sala gimnastyczna 1
6. Świetlica /stołówka 1
7. Kuchnia 1
8. Serwerownia 1
9. Sale oddziału przedszkolnego 2
10. Szatnia 1

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Polkowskiem
rok szkolny 2019/2020

1. Liczba uczniów 23
2. Liczba wychowanków w oddziale przedszkolnym 21
3. Liczba dzieci w oddziale 0 (5-latki, 6-latki) 11
4. Liczba pozostałych wychowanków oddziału przedszkolnego (3-

latki, 4-latki)
10

5. Liczba oddziałów szkolnych 5
6. Liczba oddziałów przedszkolnych 1
7. Liczba oddziałów ogółem 6
8. Liczba etatów: 13,32
8a. pedagogicznych 9,32
8b. niepedagogicznych 4
9. Średnia liczba uczniów w oddziale 7,3
10. Średnia liczba etatów w oddziale 1,55
11. Zestawienie naboru klas pierwszych Jedna klasa I - 5 osób

Uwarunkowania kadrowe

Liczba etatów nauczycielskich wg poziomu wykształcenia

Poziom
wykształcenia

Średnie
Średnie

pedagogiczne
Niepełne wyższe

pedagogiczne (licencjat)
Wyższe

Wyższe
pedagogiczne

Liczba etatów 0 0 1 0 8,32

Liczba etatów nauczycielskich wg stopnia awansu zawodowego

Stopień awansu
zawodowego

Nauczyciel
stażysta

Nauczyciel
kontraktowy

Nauczyciel
mianowany

Nauczyciel
dyplomowany

Liczba etatów
nauczycielskich

1,1 2,78 0,11 5,33

Koszt utrzymania placówki

Wydatki poniesione w roku szkolnym 2019/2020 na utrzymanie Szkoły Podstawowej im. Władysława
Broniewskiego w Polkowskiem przedstawia poniższa tabela:

Poniesione wydatki w okresie 01.09.2019 r. - 31.08.2020 r.

 Wydatki ogółem, w tym: 2019 2020 Razem:
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415 314,10 zł 853 295,24 zł 1 268 609,34 zł

Wynagrodzenia i pochodne 277 824,04 zł 775 956,68 zł 1 053 780,72 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 213,16 zł 23 320,63 zł 34 533,79 zł

Pozostałe wydatki 126 276,90 zł 54 017,93 zł 180 294,83 zł

Zrealizowane remonty:

- malowanie toalet, sali gimnastycznej

- modernizacja placu zabaw

- położenie kostki brukowej przy tylnym wejściu do szkoły

Uczniowie

Rok szkolny 2019/2020
Lp. Klasa Liczba uczniów
1. Oddział przedszkolny 21
2. I 5
3. II 7
4. III 3
5. IV 3
6. V 5

Razem 44

W szkole uczyły się dzieci oraz młodzież w klasach I - V. W roku szkolnym 2019/2020, dzieci
spożywały mleko, przetwory mleczne, owoce i warzywa w ramach projektu „Program dla szkół” udzielanych przez
Agencję Rynku Rolnego. W placówce wydawane były obiady jednodaniowe, z których korzystało 41 uczniów.

W roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej w Polkowskiem od 1 września 2019 r. do 10 marca 2020 r.
zajęcia odbywały się w formie stacjonarnej, zgodnie z planem pracy przyjętym na ten rok szkolny. Następnie na
mocy rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 wprowadzono
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na terenie placówki od 12.03 – 13.03.2020 r., a następnie do 26 czerwca 2020 r.
realizowano zadania szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość tzw. zdalne nauczanie.
Zdalne nauczanie prowadzono na platformach edukacyjnych takich jak: Wsipnet, Pearson, Zoom oraz za
pośrednictwem aplikacji Messenger, Whatsapp, Email.

 Organizacja dowozów:

W roku szkolnym 2019/2020 do Szkoły Podstawowej w Polkowskiem dowożonych było 33 dzieci,
w tym z Woskowic Górnych – 7 uczniów, Świbne – 2 uczniów, Polkowskiego – 5 uczniów, Włoch- 9 uczniów,
Strzelec – 9 uczniów, Gręboszowa – 1 uczeń.

Działania kulturalno-sportowe

W Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Polkowskiem zorganizowano wiele imprez
szkolnych i środowiskowych dla uczniów oraz rodziców, takich jak:

- Ślubowanie na ucznia klasy I

- Światowy Dzień Sprzątania

- Światowy Dzień Drzewa „Dąb dla Niepodległej”

- Dzień Edukacji Narodowej

- Andrzejki „Andrzejkowe czary mary”

- Mikołajki

- Wigilia szkolna – wspólne kolędowanie

- Bal karnawałowo-walentynkowy

- Dzień Babci i Dziadka

- Wielkanocne obyczaje

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 352B42CE-EB46-40C6-8171-19AFAB1454CF. Podpisany Strona 38



- Dzień Ziemi

- Dzień Unii Europejskiej

Przeprowadzone zostały również akcje charytatywne, m.in.:

- zbiórka zużytych baterii „Z Rebą zbieramy baterie”

- zbieranie nakrętek

- akcja „Góra Grosza”

- Fundacja „Pomóż i Ty”

- Świąteczna paczka

- sprzedaż ciasta – akcja charytatywna

Uczniowie wzięli udział w konkursy szkolnych i pozaszkolnych, m. in.:

- Konkurs „Halloween- najstraszniejsza dynia”

- Konkurs przyrodniczy „Przyrodnicza gra w statki”

- Konkurs kolęd

- Konkurs klasowy „ Omnibus”

- Konkurs „Najpiękniejszy strój”

- Konkurs SU „Wzorowa frekwencja”

- Konkurs „Technika szybkiego czytania”

W szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Polkowskiem w roku szkolnym 2019/2020
zrealizowano programy i akcje edukacyjne, tj.:

- Akcja „Czytaj codziennie” kl. I-V

- program „5 porcji warzyw, owoców lub soku” klasa I-III

- program „Akademia Bezpiecznego Puchatka” klasa I

- akcja „Śniadanie daje moc”

- Dzień przeciw siedzącemu Trybowi Życia

- Dzień Lekkiego Tornistra

- Dzień Praw Dziecka

- program „Edukacja stomatologiczna” – Instytut Blend-a-med Oral -B

- program – „Profilaktyka uzależnień”.

Publiczne Przedszkole w Domaszowicach

Uwarunkowania organizacyjne

Publiczne Przedszkole w Domaszowicach realizuje programy wychowania przedszkolnego, uwzględniające
podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez ministra właściwego
do spraw wychowania i oświaty, zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie nie krótszym niż
5 godzin dziennie. Przedszkole zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz przeprowadza
rekrutację dzieci zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. W roku szkolnym 2019/2020 przedszkole było
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.00 (9,5 godziny dziennie).

Lp. Zaplecze techniczne Metraż/liczba
1. Powierzchnia użytkowa 487,96 m2

2. Sale do zajęć 4
3. Szatnia 2
4. Toalety 3
5. Hol 1
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6. Kuchnia z zapleczem 1
Publiczne Przedszkole w Domaszowicach

rok szkolny 2019/2020
1. Liczba wychowanków ogółem 83
2. Liczba wychowanków w oddziale 0 (6-latki) 13
3. Liczba pozostałych wychowanków oddziału przedszkolnego

(5-latki, 4-latki, 3-latki, 2,5-latki)
70

4. Liczba oddziałów 4
5. Liczba etatów: 13,23
5a. pedagogicznych 7,23
5b. niepedagogicznych 6
6. Średnia liczba wychowanków w oddziale 20,75
7. Średnia liczba etatów w oddziale 1,81

Uwarunkowania kadrowe

Liczba etatów nauczycielskich wg poziomu wykształcenia

Poziom
wykształcenia

Średnie Średnie
pedagogiczne

Niepełne wyższe
pedagogiczne

Wyższe Wyższe
pedagogiczne

Liczba etatów 0 0 1 0 6,23

Liczba etatów nauczycielskich wg stopnia awansu zawodowego

Stopień awansu
zawodowego

Nauczyciel
stażysta

Nauczyciel
kontraktowy

Nauczyciel
mianowany

Nauczyciel
dyplomowany

Liczba etatów
nauczycielskich

1 3,1 2,05 1,08

Koszt utrzymania placówki

Poniesione wydatki w okresie 01.09.2019 r. - 31.08.2020 r.

Wydatki ogółem, w tym: 2019 2020 Razem:

289 929,97 zł 582 095,07 zł 872 025,04 zł

Wynagrodzenia i pochodne 214 219,85 zł 484 681,57 zł 698 901,42 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 954,70 zł 17 209,65 zł 26 164,35 zł

Pozostałe wydatki 66 755,42 zł 80 203,85 zł 146 959,27 zł

Zrealizowane remonty

- przemalowanie ścian w salach,

- remont całkowity placu zabaw: wymiana belek, łańcuchów, śrub, malowanie itp.,

- naprawa spłuczek, uchwytów na papier, itp. wymiana wywietrzników do kanałów wentylacyjnych,

- malowanie wejścia przed przedszkolem,

- naprawa daszku na wejściu,

- naprawa dzwonka.

Szczególną uwagę poświęcono na przygotowanie budynku i personelu zgodnie z zaleceniami Ministerstwa
Edukacji Narodowej, Główny Inspektorat Sanitarny tj. zakup pojedynczych siedzisk dla dzieci, przygotowanie
izolatki, eliminacja sprzętów z sal, których dezynfekcja jest utrudniona, przygotowanie procedur dla personelu
w związku z pandemią Covid-19.

Edukacja przedszkolna

Wychowankowie uczestniczyli w zajęciach, zabawach, spacerach, uroczystościach organizowanych
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w przedszkolu i poza nim zgodnie z planem pracy oraz kalendarzem uroczystości. Były to zajęcia wynikające
z programu wychowania w przedszkolu i zajęcia dodatkowe, które wzbogacają ofertę edukacyjną. Na terenie
placówki na życzenie rodziców prowadzone były zajęcia: katechezy, artystyczne, taneczne, języka angielskiego dla
wszystkich grup.

W przedszkolu podawane były 3 posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek, z których korzystało 82 dzieci. Dzieci
spożywały posiłki w salach zabaw, które są zarazem stołówkami przedszkolnymi. Dzienna stawka żywieniowa
wynosiła 5,50 zł. W roku szkolnym 2019/2020 dzieci nie korzystały z posiłków dofinansowanych przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w Domaszowicach. Opłata stała w przedszkolu wynosiła 1,00 zł za każdą godzinę poza
podstawą programową. Podstawa programowa realizowana była od 9.00 do 14.00, czyli 5 godzin dziennie i w tym
czasie pobyt dziecka w przedszkolu był bezpłatny.

Personel przedszkola zapewniał fachową opiekę wszystkim dzieciom, dbając o ich bezpieczeństwo, dobre
samopoczucie i wszechstronny rozwój w zależności od możliwości indywidualnych.

Dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych (nadpobudliwe, z deficytami rozwojowymi, wadami wymowy)
miały zapewnioną pomoc specjalistyczną: pedagogiczną (uczęszczało 5 dzieci), logopedyczną (26 dzieci) oraz
zajęcia rewalidacyjne (1 dziecko). Przedszkole pracuje także z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
w Namysłowie.

W czasie trwania roku szkolnego zostało wprowadzone nauczanie zdalne. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dzięki któremu podstawa programowa była realizowana.
Wykorzystywane były różnorodne metody i techniki oraz dostępne środki komunikacji. W procesie tym
współpracowano na bieżąco z rodzicami i całym Gronem Pedagogicznym.

Nauczanie zdalne zaczęto od poinformowania rodziców o organizacji i sposobach realizacji kształcenia na
odległość. Zostały założone konta grupowe na Facebooku dla każdej grupy. Poprzez utworzoną grupę rodzice
zostali zaproszeni na stronę Facebooka. Starano się, aby zajęcia były ciekawe. Codziennie wysyłano do wszystkich
rodziców propozycje ulubionych i znanych przez dzieci piosenek do zabaw ruchowych, ćwiczeń logopedycznych
oraz ruchowych, zajęcia edukacyjne, ciekawe prace plastyczne, tablice demonstracyjne, a nawet wyzwania
kulinarne oraz różne ciekawe eksperymenty. W postach dołączane były również dodatkowe karty pracy,
kolorowanki, pliki muzyczne, linki do polecanych stron publikujących ciekawe materiały edukacyjne – filmy,
bajki, piosenki.

Rodzice czynnie współpracowali z przedszkolem, na bieżąco przesyłali prace, filmiki z postępami swoich
dzieci. Nauczyciele sporządzali tygodniowe, szczegółowe raporty z pracy zdalnej.

Przez cały rok przedszkole współpracowało ze Strażą Pożarną, Policją, Służbą Medyczną, PCK.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli :

Szkolenie, pt. „Jak wdrożyć innowacje pedagogiczne?”

Konferencja metodyczna – „Podstawa programowa wychowania przedszkolnego a realizacja kierunków polityki
oświatowej państwa na rok szkolny 2019-2020. Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli”.

Realizacja obowiązków nauczyciela stażysty

Szkolenie „Hospitacja lekcji koleżeńskiej, wzajemnym wspieraniem się nauczycieli w rozwoju. Diagnoza
ukierunkowana na podniesienie jakości edukacyjnej przedszkola”

Szkolenie „Hospitacja lekcji koleżeńskiej, wzajemnym wspieraniem się nauczycieli w rozwoju”.

Szkolenie „W krainie papieru – zabawy ruchowe do wierszy i piosenek z wykorzystaniem różnych form
papieru”

Szkolenie „Asertywność w kontaktach z rodzicami przedszkolaków”.

Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli”.

Realizacja obowiązków nauczyciela stażysty

Szkolenie „Hospitacja lekcji koleżeńskiej, wzajemnym wspieraniem się nauczycieli w rozwoju. Diagnoza
ukierunkowana na podniesienie jakości edukacyjnej przedszkola”

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 352B42CE-EB46-40C6-8171-19AFAB1454CF. Podpisany Strona 41



Organizacja dowozów

W roku szkolnym 2019/2020 do przedszkola dowożonych było 28 dzieci z następujących miejscowości:
Strzelce, Siemysłów, Zalesie, Włochy, Wielołeka, Nowa Wieś, Zofijówka, Dziedzice.

Organizacja zajęć, zabaw i uroczystości

Bloki tematyczne:

- Baśnie, bajki, legendy,

- Bale, bale w karnawale

- W dawnych czasach

- Wynalazki

- W marcu jak w garncu

- Porządki w ogrodzie

- Witaj, wiosno!

- Zwierzęta w wiejskim podwórku

- Wielkanoc

- Praca rolnika

- Dbamy o naszą planetę

- Tajemnice książek

- Polska to mój dom

- W krainie muzyki

- Wrażenia i uczucia

- Święto Mamy i Taty

- Dzień Dziecka

- Zwierzęta małe i duże

- Lato

- Wakacje!

Kalendarz imprez:

1. Dzień Przedszkolaka

2. Dzień Chłopaka

3. Dzień Dyni

4. Dzień Edukacji Narodowej

5. Dzień Uśmiechu

6. Dzień Praw Dziecka

7. Dzień Postaci z Bajek

8. Andrzejki

9. Mikołajki

10. Wigilia/ Jasełka

11. Pasowanie

12. 11 Listopada

13. Dzień Pluszowego Misia
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14. Dzień numerów ratunkowych

15. Dzień Babci i Dziadka

16. Dzień Pizzy

17. Walentynki

18. Dzień kota

19. Bal karnawałowy

20. Dzień Kobiet

21. Pierwszy Dzień Wiosny

22. Dzień zdrowia i dentysty

23. Dzień Tęczy

24. Dzień Marchewki

25. Dzień Ziemi

26. Dzień czekolady

27. Dzień Rodziny

28. Dzień Książki

29. Dzień Dziecka/Sportu

30. Zakończenie przedszkola

 Wychowankowie Publicznego Przedszkola w Domaszowicach w roku szkolnym 2019/2020 brali udział
w konkursach zewnętrznych i wewnętrznych, takich jak:

- „Kalendarz Adwentowy“

- „Jestem małym Patriotą - festiwal piosenki“

- „Najpiękniejsza choinka“

- „Piękna nasza Polska cała“

- Konkurs recytatorski „Kto ty jesteś“.

Publiczne Przedszkole w Domaszowicach nawiązało w roku szkolnym 2019/2020 współpracę z Ochotniczymi
Strażami Pożarnymi, Policją, Biblioteką Publiczną w Domaszowicach, Bankiem Spółdzielczym
w Domaszowicach, Nadleśnictwem Namysłów oraz pielęgniarką środowiskową.

Organizowano atrakcje w postaci przedstawień teatralnych dla dzieci, w wykonaniu przyjezdnych artystów oraz
grup teatralnych, a także przedstawienia na wyjeździe. Dzieci miały możliwość prezentowania zdobytych
umiejętności podczas uroczystości przedszkolnych, które na stałe weszły do kalendarza imprez i mają na celu
wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną, budzenie szacunku do starszych.

Ponad podstawę programową realizowano programy:

1. Program pt: Kubusiowe przedszkole -„Misie tulisie“, w którym dla dzieci poszkodowanych w wypadkach
drogowych zebrano zabawki, które zostały przekazane dla OSP Strzelce.

2. Program „Mały miś w świecie wielkiej literatury“ propagujący czytanie książek. Dzieci poznały rośliny
i zwierzęta, uczyły się szacunku i ekologicznych zachowań: zdrowego odżywiania, segregacji śmieci.

Działania wychowawcze i opiekuńcze podejmowane w przedszkolu były prowadzone w oparciu o rzeczywiste
potrzeby wychowanków wynikające z obserwacji, wywiadów i rozmów.

W roku szkolnym 2019/2020 skupiono się na realizacji zadań związanych z wdrażaniem dzieci
do dbałości o zdrowie – zdrowe odżywianie się, bezpieczne zabawy, respektowanie norm społecznych dbałość
o szeroko pojęte środowisko oraz o propagowanie czytelnictwa zgodnie z założeniami polityki oświatowej
państwa, zorganizowano akcję pn. Przedszkole czyta dzieciom. Wprowadzono szereg zabaw i ćwiczeń związanych
z integracją oraz tolerancją dzieci.
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Cały rok zbierano: zakrętki, baterie. Uczestniczono w kilku akcjach charytatywnych: Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy, książki dla szpitala, kontynuowano współpracę z hospicjum we Wrocławiu.

Rodzice wspólnie z nauczycielkami ustalali plan współpracy pomagając w organizacji zajęć, mając wpływ na
podejmowane decyzje i wydatkowanie funduszy.

Kultura

Działalność kulturalna na terenie Gminy Domaszowice koordynowana była przez Dyrektora Gminnej Biblioteki
Publicznej w Domaszowicach. Prowadzona była we współpracy z placówkami, oraz organizacjami społecznymi.
Na terenie gminy Domaszowice funkcjonują świetlice wiejskie w miejscowościach: Gręboszów, Strzelce,
Siemysłów, Włochy, Polkowskie, Woskowice Górne i Nowa Wieś: i tak w 2020 r. wynajęto świetlice:

Lp. Świetlice wiejskie Ilość wypożyczeń
1. Gręboszów 1
2. Nowa Wieś 0
3. Polkowskie 5

4. Siemysłów 1
5. Strzelce 0
6. Włochy 0
7. Woskowice Górne 2

W 2020 roku udało się zorganizować imprezę kulturalną - Gminny Dzień Kobiet w świetlicy wiejskiej
w Woskowicach Górnych z udziałem wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy. Gospodarzami imprezy
byli Koło Gospodyń Wiejskich w Woskowicach Górnych oraz Gmina Domaszowice.

Z uwagi na pandemię Koronawirusa COVID-19 nie odbyły się pozostałe najważniejsze imprezy kulturalne tj.:
Konkurs pt. „Stroik Wielkanocny 2020 ”, Święto Flagi, Gminny Dzień Dziecka, Dożynki Gminne, Konkursu pt.
„Stroik Bożonarodzeniowy 2020”. Natomiast święta państwowe uczczono bez udziału publiczności tj.: Obchody
święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja,Obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej, Obchody 102. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości.

Gminna Biblioteka Publiczna

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 pn.„Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”.

W    2020 roku zakupiono do Biblioteki    374 woluminów o wartości 12.648,00 zł

Książki zakupiono:
- w ramach dotacji jednostki samorządu terytorialnego –    9.648,00 zł
- w ramach 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 4 796   woluminów.

W 2020 roku z księgozbioru Biblioteki korzystało 218 czytelników. W minionym roku Bibliotekę odwiedzono
1338 razy. Czytelnicy wypożyczyli na zewnątrz 2790 woluminów oraz skorzystali z czytelni internetowej 30 razy.
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W 2020 roku Biblioteka przystąpiła do Konsorcjum Legimi, dzięki któremu możemy zaoferować Czytelnikom
bezpłatny dostęp do bazy ebooków, które można czytać na smartfonie, czytniku, tablecie czy komputerze.

W 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach po raz kolejny kontynuowała udział w kampanii
Mała książka - wielki człowiek, organizowanej przez Instytut Książki - „PIERWSZE CZYTANKI DLA
PRZEDSZKOLAKA".

Każdy przedszkolak w wieku od 3 do 6 lat, 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.

W wyprawce dzieci była także Karta Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece Mały Czytelnik dostanie
naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze
zainteresowania. W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice i opiekunowie – przygotowana dla nich broszura
informacyjna „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki” przypomni o nieocenionej roli czytania
w rozwoju ich dziecka oraz o korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.

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 zwłaszcza ze względu na pandemię może
pomagać w budowaniu odporności oraz ochronie zdrowia.

Na terenie gminy w 2020 roku funkcjonowały 2 główne stowarzyszenia tj. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
„Amicus” w Domaszowicach oraz Gminne Zrzeszenie Ludowe Kluby Sportowe w Domaszowicach w skład
którego wchodż piłkarskie kluby sportowe z terenu naszej gminy, jak: KS "Polonia" Domaszowice, LKS "Burza"
Gręboszów oraz LZS "Znicz" Włochy. W ramach działań prowadzonych przez stowarzyszenia sportowe na terenie
gminy w 2020 roku ogólnie aktywny udział w zajęciach rekreacyjno-sportowych brało około 120 uczniów, około
40 zawodników trenujących w klubach, około 15 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 2020 roku była również baza rekreacyjna w postaci placów zabaw wraz
z siłowniami zewnętrznymi, boiska (w tym do piłki siatkowej). Obiekty rekreacyjne pomimo pandemii w okresie,
w którym można było z nich korzystać cieszyły się dużą popularnością mieszkańców naszej gminy.

Główne działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r., które pomimo występującego
zagrożenia epidemicznego udało się zrealizować:

- osiąganie przez uczniów wysokich wyników sportowych

- zaktywizowanie uczniów do wysiłku fizycznego,

- podniesienie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.

Sposobem na zmierzenie tych rezultatów było zorganizowanie zawodów i imprez sportowych dla dzieci
i młodzieży z Gminy Domaszowice (6 rywalizacji sportowych, 2 imprezy sportowe).

Dzięki zakupowi sprzętu sportowego uczniowie mogli podnosić poziom swojej sprawności fizycznej
i przygotowywać się do zawodów (gryf do sztang 10 sztuk plus 2 komplety z obciążnikami, hantle -10 kompletów,
obciążenia na nadgarstki i kostki -7 kompletów, miniband - 5 kompletów). Zakupiono też stroje sportowe (37
kompletów), dzięki temu dzieci mają świetnej jakości odzież, w której będą mogły godnie reprezentować klub
i gminę. Nowy sprzęt i stroje to zbudowanie marki i zaplecza dla naszych sportowców.

Ponadto zorganizowane zostały dodatkowe treningi i warsztaty ze specjalistami (10 zajęć), aby utrzymać
sprawność fizyczną uczniów na wysokim poziomie.

Działania prowadzone w ramach zadania przyczyniły się do podtrzymania idei zdrowego stylu życia i rozwijania
zainteresowań aktywnością fizyczną o czym świadczyła wysoka frekwencja podczas zawodów i imprez
sportowych.

Po każdej zorganizowanej inicjatywie w lokalnej prasie i na portalach społecznościowych pojawiały się artykuły
co pozwoliło na wypromowanie Gminy Domaszowice w lokalnym środowisku.

Z powodu pandemii część imprez musiała zostać przeprowadzona w niestandardowej formie. Ponadto
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wprowadzone odgórnie restrykcje uniemożliwiły organizację rozgrywek sportowych na szerszą skalę. Dlatego
w pierwszej połowie roku skupiono się na zbudowaniu marki i zaplecza dla naszych uczniów. Zakupiono stroje dla
członków klubu, w których mogą godnie reprezentować klub i gminę. Był to konieczny zakup ze względu na to, że
to pierwszy rok działania klubu. Dokonano zakupu sprzętu, by dzieci indywidualnie mogły ćwiczyć w domu
i utrzymać poziom swojej sprawności fizycznej. Od marca do czerwca 2020 r. zorganizowane zostały konkursy
wiedzy o tematyce sportowej oraz dotyczące zdrowego odżywiania, które przeprowadzone zostały w formie
online. Ich wyniki i efekty umieszczane były na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych. Został też
przeprowadzony konkurs na logo dla LUKS AMICUS, w którym udział wzięło niemal stu uczniów. Autor
zwycięskiej pracy otrzymał nagrodę rzeczową.

W czerwcu 2020 r. z okazji Dnia Dziecka odbył się bieg z aplikacją. Uczestnicy pobierali na telefon aplikację do
biegania, a następnie przesyłali do weryfikacji screeny wyników, zdjęcia i filmiki. W biegu udział wzięło ok.
50 osób. Z zawodów został stworzony pamiątkowy film, który został zamieszczony na stronie internetowej szkoły
oraz klubu.

We wrześniu 2020 r. odbyły się Mistrzostwa Gminy w Lekkiej Atletyce, w których uczestniczyło 70 osób.
Uczestnicy rywalizowali ze sobą w konkurencjach biegowych oraz technicznych.

Również we wrześniu miały miejsce Mini Zawody Biegowe dla dzieci z klas I-III. Były to biegi przełajowe na
dystansie ok. 600 metrów, a liczba uczestników wyniosła 45 osób. Przy organizacji pomagali rodzice, którzy
zapewnili pączki i napoje.

W październiku 2020 r. obchodziliśmy Europejski Tydzień Sportu. Przez cały tydzień, na każdej długiej
przerwie organizowane były różne konkurencje sportowe. Odbył się konkurs odbić piłką siatkową, żonglerka,
skoki przez skakankę, fitness, rzuty do kosza, biegi itd. Tydzień Sportu cieszył się ogromnym zainteresowaniem,
dlatego postanowiono powtórzyć tę inicjatywę w kolejnym miesiącu. Dzięki temu uczniowie mogli poprawiać
swoje wyniki i rekordy. Po dwóch etapach najlepsi uczestnicy zostali nagrodzeni.

Pomimo pandemii LUKS „Amicus” starał się mobilizować uczniów do aktywności, dlatego podczas zdalnej
nauki narodził się pomysł, by dzieci nagrywały filmy ze swoimi ulubionymi zestawami ćwiczeń i udostępniały je
innym. Każdy kto nagrał filmik otrzymał grawerowany długopis, a autorzy najciekawszych nagrody.

Kolejnym działaniem była inicjatywa pt „ Bijemy rekordy”. Dzieci klas I-III konkurowały w skokach przez
skakankę oraz odbiciach piłeczki palantowej, natomiast starsze dzieci w pompkach i przysiadach. Łącznie
w zabawie udział wzięło 65 osób. Dzieci wykonywały zadania indywidualnie, na swoich sprzętach. Podstawą
weryfikacji były nagrywane filmiki.

W grudniu 2020 r. odbył się Turniej Piłki Nożnej „Amicusa”, w którym klub z Domaszowic zmierzył się
z trzema innymi drużynami z Namysłowa. Nasi uczniowie odnieśli sukces zajmując pierwsze miejsce. Przy
organizacji pomagali rodzice oraz trener piłki nożnej z Namysłowa. Uczestnicy mieli zapewniony poczęstunek
oraz ciepłe napoje, a także medale i drobne upominki.

Sukcesem okazał się Powiatowy Bieg Mikołajkowy, do którego zaprosiliśmy wszystkie szkoły wiejskie z terenu
Powiatu Namysłowskiego. Niestety ze względu na pandemię tradycyjna forma rywalizacji nie była możliwa, zatem
zawody odbyły się na podobnej zasadzie jak bieg z okazji Dnia Dziecka. Każdy indywidualnie pokonał określony
dla swojej kategorii dystans mierzony przy pomocy odpowiedniej aplikacji. Zadania podjęło się prawie
90 uczniów. Oprócz gminnej dotacji, bieg wsparło Starostwo Powiatowe z Namysłowa oraz prywatny sponsor.
Z biegu został stworzony pamiątkowy film.

Niestety nie udało się zrealizować Turniejów Siatkarskich o Puchar Wójta Gminy Domaszowice, na który już na
początku marca 2020 roku zakupiono puchary i medale. Turnieje zaplanowane były początkowo na marzec,
a następnie na październik, lecz panująca pandemia wymusiła odwołanie zawodów. Odbędą się one, gdy tylko
będzie taka możliwość.

Nie została wykorzystana pula pieniędzy przeznaczona na wyjazdy na turnieje i zawody, ponieważ wszelkie
imprezy sportowe, w których mieli uczestniczyć uczniowie zostały odwołane.

Dodatkowo Gminne Zrzeszenie Ludowych Klubów Sportowych w Domaszowicach z powodzeniem podjęło
następujące zadania:
- przeprowadziło treningi sezonu wiosennego 2019/20,
- przeprowadziło rozgrywki i treningi rundy jesiennej sezonu 2020/21,
- brało udział w rozgrywkach Pucharu Polski,
- przeprowadziło zajęcia sportowe z młodzieżą do lat 18.
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Podsumowując pomimo problemów związanych z ograniczeniami sanitarnymi i zagrożeniem spowodowanym
przez pandemię koronawirusa COVID-19 udało się zorganizować ww. działania.

Podsumowanie

Sporządzony raport stanowi wycinek wiedzy w zakresie realizacji zadań własnych przez tutejszy organ
wykonawczy Gminy. Wójt jest wykonawcą zarówno zadań własnych zdefiniowanych w treści art. 7 ustawy
o samorządzie gminnym jak również zadań zleconych przez organy administracji rządowej szczebla centralnego.
Zarządzanie finansami Gminy, ich alokacja oraz wydatkowanie to nieustanny proces analityczny dokonywany
przez Wójta jako organu wykonawczego Gminy. Czasem decyzje w tej materii są trudne, czasem wręcz
niewykonalne w świetle obowiązujących uregulowań prawnych, a czasem spotykają się z ogólną dezaprobatą.
Chcąc spełnić oczekiwania mieszkańców, musimy stawiać czoła trudnemu wyzwaniu poprawy warunków życia.
Z powodu pandemii koronawirusa COVID-19, był to trudny a zarazem efektywny czas.
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