
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.51.2022 
WÓJTA GMINY DOMASZOWICE 

z dnia 23 maja 2022 r. 

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Domaszowice za 2021 rok. 

Na podstawie art. 28aa ust. 1-2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559 
z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Domaszowice Raport o stanie Gminy Domaszowice za rok 2021, 
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Raport podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Domaszowice. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wójt Gminy 
 
 

Urszula Medyk 
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WSTĘP 

Szanowni Państwo, stosownie do art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym             
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Wójt Gminy Domaszowice przedstwia Raport o stanie Gminy 
Domaszowice za 2021 rok. 

Raport o stanie gminy za 2021 rok podsumowuje działalność gminy za miniony rok, który z powodu pandemi 
był rokiem trudnym, pełnym wyzwań spowodowanych różnego rodzaju ograniczeniami. Dokument został 
opracowany w oparciu o dane przygotowane przez pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych 
Gminy Domaszowice.  

 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. 
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Działania gminy poza rozwojem infrastruktury, rolnictwa i drobnej wytwórczości skierowane są na rozwój 
turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki. 

Działalność kulturalna na terenie gminy koordynowana jest przez Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Domaszowicach. Prowadzona jest we współpracy z placówkami kulturalnymi, oświatowymi oraz organizacjami 
społecznymi o podobnym charakterze. 

Na dzień 31.12.2021 r. w Gminie Domaszowice zameldowanych było 3 587 osób. Mieszkańcy gminy 
Domaszowice stanowią ok. 0,37% ludności województwa opolskiego. 

Liczba ludności gminy Domaszowice wg stanu na 31.12.2021 r. wg miejscowości  

Miejscowość Ogółem Kobiety Mężczyźni 
Domaszowice 868 450 418 
Dziedzice 104 46 58 
Gręboszów 272 144 128 
Jarzębiec 0 0 0 
Kopalina 0 0 0 
Międzybrodzie 3 2 1 
Nowa Wieś 82 35 47 
Polkowskie 190 104 86 
Siemysłów 276 133 143 
Stary Gręboszów 0 0 0 
Strzelce 652 345 307 
Sułoszów 40 19 21 
Szerzyna 69 32 37 
Świbne 53 27 26 
Wielka Kolonia 66 32 34 
Wielołęka 150 76 74 
Włochy 292 139 153 
Woskowice Górne 255 134 121 
Wygoda 39 23 16 
Zalesie 123 69 54 
Zofijówka 53 25 28 

Razem 3587 1835 1752 

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

Urodzenia i zgony w latach 2015-2021 

Rok Liczba urodzeń Liczba zgonów 
2015 44 49 
2016 38 33 
2017 38 47 
2018 37 37 
2019 23 39 
2020 32 46 
2021 24 40 

 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) 
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·Polkowskie (wieś Polkowskie) 

·Siemysłów (wieś Siemysłów, przysiółek Wygoda, przysiółek Wielka Kolonia) 

·Strzelce (wieś Strzelce, przysiółek Szerzyna) 

·Wielołęka (wieś Wielołęka) 

·Włochy (wieś Włochy) 

·Woskowice Górne (wieś Woskowice Górne, przysiółek Świbne) 

·Zalesie (przysiółek Zalesie, osada Zalesie) 

·Zofijówka (wieś Zofijówka) 

II. FINANSE I INWESTYCJE 

Wykonanie budżetu 

Pierwotny budżet Gminy Domaszowice na 2021 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Domaszowice 
nr XXI.175.2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok. Budżet ten 
w trakcie roku 2021 był zmieniany w drodze uchwał Rady Gminy Domaszowice oraz zarządzeń Wójta Gminy 
Domaszowice. W poniższej tabeli zostało przedstawione wykonie budżetu Gminy Domaszowice za 2021 rok. 

Wykonanie budżetu Gminy Domaszowice w 2021 roku (w złotych): 

Lp Wyszczególnienie 
Plan 
początkowy  
(w zł) 

Plan 
 (po zmianach)  
(w zł) 

Wykonanie 
(w zł) 

Wykonanie 
planu (%) 

1 2 3 4 5 6 
1 DOCHODY OGÓŁEM 18 728 924,68 19 833 707,43 21 323 636,57 107,51 
1.1 DOCHODY BIEŻĄCE 17 580 895,95 18 573 479,69 18 687 589,81 100,61 
1.2 DOCHODY MAJĄTKOWE 1 148 028,73 1 260 227,74 2 636 046,76 209,17 
2 WYDATKI OGÓŁEM 19 246 519,98 20 734 453,17 18 484 893,18 89,15 
2.1 WYDATKI BIEŻĄCE 17 273 437,09 18 362 369,83 17 026 752,65 92,73 
2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE 1 973 082,89 2 372 083,34 1 458 140,53 61,47 

3 

Różnica między dochodami 
bieżącymi a wydatkami 
bieżącymi (nadwyżka 
operacyjna) 

307 458,86 211 109,86 1 660 837,16 - 

4 WYNIK BUDŻETU -517 595,30 -900 745,74 2 838 743,39 - 
5 PRZYCHODY 850 671,30 1 233 821,74 2 641 571,74 214,10 

5.1 
niewykorzystane środki 
pieniężne (szczególne zasady 
wykonania budżetu) 

150 000,00 187 249,88 1 594 999,88 851,80 

5.2 wolne środki 700 671,30 1 046 571,86 1 046 571,86 100,00 

6 ROZCHODY  
(spłaty pożyczek i kredytów) 333 076,00 333 076,00 333 076,00 100,00 

Przy ocenie wykonania budżetu oraz nadwyżki operacyjnej należy wziąć pod uwagę kilka czynników, które 
w sposób istotny wpływają na powyższe wielkości. Przede wszystkim w 2021 roku na rachunek bankowy Gminy 
Domaszowice wpłynęły dochody na określone cele, które będą realizowane w latach następnych. 

Są to dochody z następujących tytułów: 
1) dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ogólnej kwocie 900 000 zł na dwa 

zadania inwestycyjne: Przebudowa dróg wewnętrznych na Osiedlu Klonowym w Domaszowicach oraz 
Modernizacja z rozbudową strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach; 

2) uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji 
w wysokości 1 254 293,00 zł (środki do wykorzystania w okresie 2021-2024); 
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3) nagroda w konkursie "Rosnąca odporność" za 3 miejsce w Powiecie Namysłowskim dla gminy 
z największym wzrostem poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców w kwocie 250 000 zł. 

Z drugiej strony w 2021 r. zrealizowano zadanie pn. Termomodernizacja budynku urzędu gminy i OPS 
w Domaszowicach, na które cześć dofinansowania Gmina Domaszowice uzyska w 2022 r. Jest to kwota około 
500 000 zł. 

Gdyby skorygować wynik budżetu o powyższe kwoty wynosiłby on nie 2 838 743,39 zł a 934 450,39 zł. Jeśli 
chodzi o nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące minus wydatki bieżące) to zmniejszyłaby się ona (po analogicznej 
korekcie) o 250 000 zł, ponieważ nagroda w konkursie "Rosnąca odporność" została zaklasyfikowana jako 
dochody bieżące. Wysokość nadwyżki wynosiłaby by zatem 1 410 837,16 zł. 

Na wynik budżetu, a także nadwyżkę operacyjna wpływ miało uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. 
w kwocie 335 942,00 zł. Trzeba bowiem wziąć pod uwagę jednorazowy charakter tego dochodu. Gdyby 
dodatkowo skorygować nadwyżkę operacyjną o tę kwotę oraz o kwotę niewykorzystanych środków dotyczących 
profilaktyki przeciwdziałania spożywania alkoholu (33 455,49 zł) to wyniosłaby ona 1 041 439,67 zł. Wydaje się, 
że nadwyżka w takiej wysokości tj. kształtująca się na poziomie 1 mln zł byłaby wystarczająca na spłatę bieżących 
zobowiązań finansowych gmin oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji. Wiele jednak wskazuje na to, 
że taka nadwyżka jest nierealna do osiągnięcia w 2022 roku. Przyczyną tego są z jednej strony spadek dochodów 
gminy z tytułu udziału w PIT, brak wzrostu dochodów z tytułu subwencji oświatowej połączony z gwałtownym 
wzrostem cen towarów i usług począwszy oraz stóp procentowych od końca 2021 roku. Należy zaznaczyć, że 
te niekorzystne tendencje dotyczące finansów gminy zaznaczyły się już wcześniej, a obecnie obserwuje się ich 
nasilenie. 

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2021 r. ukształtowało się na poziomie 3 211 749,13 zł. Na tę kwotę składają 
się: 

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.) – 684 570,00 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 2 320 000,00 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.) – 207 179,13 zł. 

Realizacja Funduszu Sołeckiego 
Wykorzystanie funduszu sołeckiego w roku 2021 w poszczególnych sołectwach przedstawia poniższa tabela: 

Domaszowice 

Lp. Nazwa zadania Plan  

(w zł) 

Wykonanie 
(w zł) 

1 Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 13000,00 13000,00 

2 Oznakowanie ulic na terenie Domaszowic 9000,00 8649,29 

3 Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych 216,80 216,80 

4 Remont gruntowych dróg gminnych 10600,00 10600,00 

5 Ułożenie powierzchni z kostki brukowej na ścieżce 
prowadzącej z Osiedla klonowego do kościoła w 
Domaszowicach 

14000,00 14000,00 

Dziedzice 

Lp. Nazwa zadania Plan 
(w zł) 

Wykonanie 
(w zł) 

1 Utrzymanie terenów zielonych 551,80 550,70 
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2 Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi 1000,00 1000,00 

3 Budowa wiaty  14600,00 14600,00 

Gręboszów 

Lp. Nazwa zadania Plan 
(w zł) 

Wykonanie 
(w zł) 

1 Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych w tym m.in.. 
Zakup paliwa, części i żyłki do kosiarki, naprawa sprzętu 

3400,00 2581,20 

2 Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup 
środków czystości 

13000,00 13000,00 

3 Zakup artykułów do dekoracji dożynkowych 719,27 642,60 

4 Doposażenie klubu sportowego 1000,00 1000,00 

5 Remont dróg gminnych znajdujących się na terenie sołectwa 5600,00 5600,00 

6 Zorganizowanie imprez integracyjnych (festynów) 1000,00 801,05 

Nowa Wieś 

Lp. Nazwa zadania Plan 
(w zł) 

Wykonanie 
(w zł) 

1 Budowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Wielołęce 

6999,15 6999,15 

2 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi 1500,00 1500,00 

3 Utrzymanie terenów zielonych oraz ogrzewanie świetlicy 250,00 155,80 

4 Remont dróg gminnych (zakup drobnego tłucznia) 4500,00 4439,40 

Polkowskie 

Lp. Nazwa zadania Plan 
(w zł) 

Wykonanie 
(w zł) 

1 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 15758,55 15613,06 

2 Wymiana krzyża 2500,00 2500,00 

Siemysłów 

Lp. Nazwa zadania Plan 
(w zł) 

Wykonanie 
(w zł) 

1 Remont dróg (zakup tłucznia oraz wynajem sprzętu) 10000,00 10000,00 

2 Doposażenie placu zabaw  8000,00 7903,70 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 46981EC9-3D6D-4D4C-B8A8-EE77EE141C9E. Podpisany Strona 8



3 Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej 2700,00 2698,07 

4 Zakup tablicy ogłoszeniowej 3200,00 3200,00 

5 Utrzymanie terenów zielonych 300,56 300,56 

6 Konserwacja i czyszczenie podłogi w strażnicy OSP 3000,00 2970,00 

Strzelce 

Lp. Nazwa zadania Plan 
(w zł) 

Wykonanie 
(w zł) 

1 Remont pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej 38500,00 38500,00 

2 Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców 
sołectwa 

2500,00 2288,04 

3 Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, oleju, części 
eksploatacyjnych i zamiennych do kosiarek, przeglądy, 
naprawy, doposażenie) 

2426,89 1252,08 

4 Utrzymanie świetlicy (doposażenie, zakup środków 
czystości) 

300,00 297,01 

Wielołęka 

Lp. Nazwa zadania Plan 
(w zł) 

Wykonanie 
(w zł) 

1 Imprezy integracyjne (festyn, zabawa dla dzieci) 2604,98 2604,98 

2 Budowa i rozbudowa strażnicy jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Wielołęce 

8000,00 8000,00 

3 Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych (zakup 
paliwa, smarów, olejów itp.) 

5500,00 5426,23 

Włochy 

Lp. Nazwa zadania Plan 
(w zł) 

Wykonanie 
(w zł) 

1 Utrzymanie w należytym porządku terenów zielonych oraz 
placu zabaw, zakup sprzętu, konserwacje i naprawy 

2221,13 2221,13 

2 Zakup wiaty przystankowej wraz z osprzętem 4000,00 4000,00 

3 Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej we Włochach 2000,00 2000,00 

4 Remont dróg gminnych, zakup tłucznia i wynajem równiarki 
i spycharki 

15000,00 15000,00 

Woskowice Górne 
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Lp. Nazwa zadania Plan 
(w zł) 

Wykonanie 
(w zł) 

1 Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup 
drzewek, krzewów ozdobnych oraz zakup paliwa, oleju, 
żyłki, noży, innych części zamiennych oraz naprawa kosiarek 

608,40 596,85 

2 Remont świetlicy wiejskiej 22800,00 22613,23 

Zalesie 

Lp. Nazwa zadania Plan 
(w zł) 

Wykonanie 
(w zł) 

1 Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji 9996,36 9996,36 

2 Utrzymanie terenów zielonych w tym: zakup kosiarki, paliwa 3000,00 3000,00 

3 Zorganizowanie imprez integracyjnych (festynów) 1500,00 1493,70 

4 Zakup tablicy ogłoszeniowej 1000,00 1000,00 

Zofijówka 

Lp. Nazwa zadania Plan 
(w zł) 

Wykonanie 
(w zł) 

1 Zakup sprzętu do koszenia trawy na terenach zielonych 9891,47 9891,43 

2 Utrzymanie i doposażenie miejsca spotkań (placu zabaw), w 
tym zakup paliwa lub usługi koszenia placu zabaw 

500,00 0,00 

3 Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi 1500,00 1499,98 

W roku 2021 na wydatki związane z Funduszem Sołeckim Gmina Domaszowice zaplanowała środki w kwocie 
280.245,36 zł. Wykonanie na koniec roku wynosi 276.202,40 zł co stanowi 98,56% planu. 

W poszczególnych Sołectwach procentowe wykorzystanie funduszu sołeckiego przedstawia się następująco: 

·Sołectwo Domaszowice – 99,25% 

·Sołectwo Dziedzice – 99,99% 

·Sołectwo Gręboszów – 95,57% 

·Sołectwo Nowa Wieś – 98,83% 

·Sołectwo Polkowskie – 99,20% 

·Sołectwo Siemysłów – 99,53% 

·Sołectwo Strzelce – 96,82% 

·Sołectwo Wielołęka – 99,54% 

·Sołectwo Włochy – 100,00% 

·Sołectwo Woskowice Górne – 99,15% 

·Sołectwo Zalesie – 99,96% 

·Sołectwo Zofijówka – 95,79% 
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W trakcie roku 2021 mieszkańcy sołectw sześciokrotnie dokonali zmian przedsięwzięć zaplanowanych do 
realizacji. 

Sołectwo Domaszowice zrezygnowało z realizacji zadań pn. „Dostawa i montaż garażu z przeznaczeniem dla 
OSP Domaszowice” oraz „Dofinansowanie LZS Polonia Domaszowice” przeznaczając łącznie kwotę 13.000,00 zł 
na zadanie pn. „Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszowicach”. Ponadto przeniesiono 
kwotę 1.000,00 zł z zadania pn. „Oznakowanie ulic na terenie Domaszowic”, kwotę 1.600,00 zł z zadania 
„Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych” oraz kwotę 1.000,00 zł z zadania „Ułożenie powierzchni z kostki 
brukowej na ścieżce prowadzącej z Osiedla Klonowego do kościoła w Domaszowicach” na zadanie pn. „Remont 
gruntowych dróg gminnych”. 

Sołectwo Dziedzice postanowiło o przeniesieniu kwoty 1.000,00 zł z zadania „Utrzymanie terenów zielonych” 
oraz kwoty 5.100,00 zł z zadania pn. „Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi” na zadanie 
„Budowa wiaty”. 

Sołectwo Gręboszów przeniosło środki w kwocie 1.600,00 zł przeznaczone na zadanie pn. „Utrzymanie 
i doposażenie terenów zielonych” na zadanie pn. „Remont dróg gminnych znajdujących się na terenie sołectwa”. 

Sołectwo Polkowskie przeniosło środki w kwocie 1.700,00 zł przeznaczone na zadanie pn. „Organizacja 
imprezy integracyjnej” na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów wokół świetlicy wiejskiej”. 

Sołectwo Siemysłów zdecydowało o zmianie zadania „Zakup wyciągu- okapu do kuchni w strażnicy OSP” 
w kwocie 3.000,00 zł na zadanie pn. „Konserwacja podłogi w strażnicy OSP”. 

Sołectwo Woskowice Górne przeniosło środki w kwocie 1.800,00 zł przeznaczone na zadanie pn. „Tablica 
ogłoszeń” oraz 1.500,00 zł na „Organizacja imprezy kulturalno-integracyjnej” na zadanie pn. „Remont świetlicy 
wiejskiej”. 

Inwestycje realizowane w roku 2021 

W celu ograniczenia zużycia energii i kosztów użytkowania budynku, ale również podniesienia jakości 
środowiska wewnętrznego i zmniejszenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko zewnętrzne w 2021 roku 
zrealizowano 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 został wykonany następujący zakres prac: 

- budynek Urzędu Gminy, ul. Główna 26: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu płaskiego 
styropapą, docieplenie dachu na poddaszu wełną mineralną, docieplenie ścian poniżej gruntu, wymiana stolarki 
okiennej z roletami zewnętrznymi i nawiewnikami, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, wykonanie podjazdu 
dla niepełnosprawnych, przebudowa wejścia głównego do budynku, 

- budynek OPS, ul. Główna 24: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu styropapą, docieplenie 
ścian poniżej gruntu, wymiana stolarki okiennej z roletami zewnętrznymi i nawiewnikami, wymiana stolarki 
drzwiowej zewnętrznej, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych. 

 

Dla zadania nr 2 wykonany został następujący zakres prac: 

- demontaż kotłowni węglowej, 

- remont pomieszczeń pod zabudowę pompy ciepła, 

- wykonanie rozdzielni elektrycznej wraz z przyłączem, 

- 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, 
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- prace rozruchowe i testowe pomp ciepła i SZE, 

- montaż paneli PV wraz z podłączeniem do OSD i montażem konstrukcji, 

- - 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 powyższe zadanie zgodnie z podpisaną umową Gmina Domaszowice 
otrzyma dofinansowanie w wysokości 800 000,00 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”. 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 szkołę 
i przedszkole 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. Koszt 
zadania: 126 100,00 zł. Dofinansowanie: 107 185,00 zł. 

W roku 2021 twały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowych na następujące inwestycje: 

- przebudowa odcinka drogi gminej nr 100315 O w Siemysłowie, 

- przebudowa dróg wewnętrznych na Osiedlu Klonowym w Domaszowicach, 

- budowa ulic na osiedlu domów jednorodzinnych w Domaszowicach, 

- budowa Gminnego Centrum Kultury w Domaszowicach wraz ze strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej, 

- budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielołęce. 

 
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. 33,657 ha 

4. Nowa Wieś - ogólna pow. 17,7850 ha 

5. Polkowskie - ogólna pow. 11,9437 ha 

6. Siemysłów - ogólna pow. 33,3383 ha 

7. Strzelce - ogólna pow. 54,5174 ha 

8. Wielołęka - ogólna pow. 12,4518 ha 
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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. 273,1647 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 2021 w stanie gruntów stanowiących własność Gminy Domaszowice i nieobciążonych ograniczonymi 
prawami rzeczowymi i prawem użytkowania wieczystego doszło do następujących zmian: 

- Działka nr 175/5 w obrębie miejscowości Gręboszów - sprzedana. 

- Działka nr 20/6 w obrębie miejscowości Wielołęka – sprzedana. 

- Działka nr 20/7 w obrębie miejscowości Wielołęka – sprzedana. 

- Działka nr 194/1 w obrębie miejscowości Wielołęka – sprzedana. 

- Działka nr 279 w obrębie miejscowości Wielołęka – sprzedana. 

- Działka nr 322/6 w obrębie miejscowości Siemysłów – sprzedana. 

- Działka nr 215/5 w obrębie miejscowości Siemysłów – sprzedana. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku z tytułu wykonywania prawa własności Gmina Domaszowice 
uzyskała następujące dochody: 

1) najem i dzierżawa 17 471,87 zł; 

2) opłaty za użytkowanie wieczyste 3 935,81 zł; 

3) opłata przekształcenia użytkowania wieczystego 27,02 zł; 

4) sprzedaż mienia (nieruchomości) 111 266,02 zł; 

5) sprzedaż składników majątkowych (złom, drewno) 37 561,73 zł; 

6) opłata za korzystnie z kaplicy cmentarnej 2 472,23 zł; 

Łączne wpływy: 172 734,68 zł, z czego 148 854,77 zł stanowiły dochody majątkowe, a 23 879,91 zł dochody 
bieżące. 

W roku 2021 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 i budowlane. 

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 podejmowała dwukrotnie 
próby sprzedaży tej nieruchomości. W obu przetargach nie zgłosił się żaden potencjalny nabywca. 

Z sieci wodociągowej o długości ok. 62 km na obszarze Gminy Domaszowice korzysta ok. 97% mieszkańców 
gminy, zaś z kanalizacji sanitarnej 58%. Długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
w Gręboszowie, Strzelcach oraz Domaszowicach - sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, wynosi łącznie 
21,48 km. Siecią wodociągową zarządza Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD sp. z o.o. 
z siedzibą w Namysłowie, przy ul. Mariańskiej. Właścicielem i zarządcą sieci kanalizacyjnej jest Gmina 
Domaszowice. 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 
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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. 
W roku 2021 były przeprowadzane prace związane ze zmianą przedmiotowego dokumentu. 

 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 XXIV.188.2021 Rady Gminy Domaszowice z dnia 13 kwietnia 2021 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 
2021-2023. 

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 
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. 
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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 2021 przeprowadzili 372 wywiady środowiskowe. Na przestrzeni 
roku 2021 pomocą społeczną objęto łącznie 133 rodziny – liczba osób w tych rodzinach 236 . 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 2021 głównym powodem korzystania ze świadczeń pomocy 
społecznej była długotrwała, ciężka choroba, kolejnym – bezrobocie, niepełnosprawność. 

Pomoc środowiskowa 

Usługi opiekuńcze 

W 2021 roku poniesiono odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla 
1 osoby,136 świadczeń oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla 1 osoby, 
30 świadczeń, łącznie 166 świadczeń . Ogółem koszt zadania wyniósł 6 632,00 zł. 

Koszt finansowany ze środków Gminy Domaszowice to 3 294,04 zł. Pozostała część w kwocie 3 337,96 zł 
opłacona została przez osoby korzystające z powyższych usług. 

Koszt pobytu w domach pomocy społecznej 

W 2021 roku poniesiono odpłatność za pobyt 8 osób w domach pomocy społecznej. Ogółem koszt ich pobytu 
wyniósł 212 170,93 zł. Koszt finansowany ze środków Gminy Domaszowice to 178 140,18 zł. Pozostała część 
w kwocie 34 030,75 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 2021 roku wydatki na to zadanie wyniosły 
7 894,63 zł (13 osób, 135 świadczeń). 

Zasiłki przyznawane na podstawie ustawy o pomocy społecznej 

W 2021 r. wydatki na zasiłki wyniosły łącznie 248 058,88 zł (593 świadczenia), w tym z dotacji celowych 
z budżetu państwa 205 268,71 zł. Szczegółowe dane według rodzajów zasiłków prezentuje tabela 1. 

Tabela 1. Wydatki na niektóre zdania z pomocy społecznej w 2021 r. z podziałem na źródło finansowania 

LP. 
Rodzaj świadczenia 

Wydatki 
(środki własne) w 
zł 

Wydatki 
(dotacja celowa) w 
zł 

Liczba 
świadczeń 

1. Zasiłki okresowe 0,00 122  690,34 349 
2. Zasiłki stałe 0,00 82  578,37 156 
3. Zasiłki celowe specjalne 27  750,00 0,00 86 
4. Koszty pogrzebu 4  000,00 0,00 1 
5. Schronisko 6  930,00 0,00 1 
6.  Wigilia - paczki 4 110,17 0,00 0 
 RAZEM (1+2+3+4+5+6) 42  790,17 205  268,71 593 

Dodatki mieszkaniowe 

Wypłata dodatków mieszkaniowych to zadanie własne realizowane w całości ze środków własnych gminy. 
W 2021 roku wypłacono łącznie 52 świadczenia na kwotę 18 206,27 zł. Pomocą objętych zostało 5 rodzin. Złożono 
10 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wydano 10 decyzji administracyjnych. Szczegółowe kwestie 
związane z tym zadaniem zostały przedstawione w tabeli 2. 
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Tabela 2. Wydatki na realizację dodatków mieszkaniowych 

Lp. Rodzaj świadczenia Wydatki (w zł) Liczba świadczeń 
1. Dodatki mieszkaniowe, w tym: 18  206,27 52 
1.1. wspólnot mieszkaniowych 2  793,82 8 
1.2. spółdzielczych 15  412,45 44 

Dodatek energetyczny 

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

W 2021 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 
195,08 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 2021 r. wypłacono stypendia szkolne w kwocie 7 311,60 zł 
(10 przyznanych stypendiów) w tym, z dotacji celowych wykorzystano kwotę 5 849,28 zł. 

Realizacja programów  

Świadczenia rodzinne 

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

W 2021 roku wydatki na świadczenia rodzinne wyniosły 986 740,57 zł (3 992 świadczenia). W 2021 roku 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach prowadził postępowania administracyjne w zakresie nienależnie 
pobranych świadczeń rodzinnych (zasiłku rodzinnego), w wyniku którego odzyskana została kwota 2 290,32 zł, 
która zmniejszyła wykonanie dotacji za rok 2021. Kwota 1 720,00 zł została zwrócona do budżetu państwa, gdyż 
dotyczyła świadczeń pobranych w 2020 r. 

Ponadto za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zostały opłacone składki na ubezpieczenia 
społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie 77 579,94 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 214  796,25 1  911 
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: 127  369,74 2  500 
2.1. Urodzenia dziecka 6  109,18 24 
2.2. Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z 

urlopu wychowawczego 
34  282,59 89 

2.3. Samotnego wychowywania dziecka 12  738,00 66 
2.4. Kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 
9  793,77 90 

2.5. Rozpoczęcia roku szkolnego 9  012,64 210 
2.6. Podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem 

zamieszkania 
24  331,62 363 

2.7. Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 31  101,94 337 
3. Zasiłki pielęgnacyjne 217  998,40 1 010 
4. Świadczenia pielęgnacyjne 277  402,10 143 
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy 14  880,00 24 
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się 

dziecka 
14  000,00 14 

7. Świadczenie rodzicielskie 122  584,40 130 
 RAZEM (1+2+3+4+5+6+7) 989  030,89 5  732 
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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: 
60  771,34 133 

1.1. za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 56  462,33 111 
1.2. za osoby pobierające specjalny zasiłek 

opiekuńczy 
4  309,01 22 

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym: 16  808,60 106 
2.1. za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 15  469,40 82 
2.2. za osoby pobierające specjalny zasiłek 

opiekuńczy 
1  339,20 24 

 RAZEM (1+2) 77 579,94 239 

Zasiłki dla opiekunów 

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

W 2021 roku wypłacono 9 świadczeń na kwotę 5 580,00 zł. Ponadto za osoby pobierające niektóre świadczenia 
rodzinne zostały opłacone składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie 
1 219,80 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 2021 r., poz. 877 z późn. zm.) w 2021 roku wypłacono świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego na kwotę 12 8250,00 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 31.12.2021 r. stanowiło ogółem kwotę 1 964 498,98 zł. 

Tabela 5. Zadłużenie dłużników alimentacyjnych wg stanu na dzień 31.12.2021 r. 

Lp. Wyszczególnienie Kwota (w zł) 
1. Zobowiązania wobec budżetu państwa, w tym z tytułu: 1  360  241,00 
1.1. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 854  716,29 
1.2. odsetek za zwłokę od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 471  077,55 
1.3. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych 34  447,16 
2. Zobowiązania wobec budżetu gminy, w tym z tytułu: 604  257,98 
2.1. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 569  810,86 
2.2. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych 34  447,12 
 RAZEM (1+2) 1  964  498,98 

W 2021 r. z tytułu funduszu alimentacyjnego odzyskano kwotę w wysokości 49 241,02 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: 42 500,29 
1.1. odsetek za zwłokę 32 389,28 
1.2. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych 0,00 
1.3. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 10 111,01 
2. Dochody gminy Domaszowice 6 740,73 
2.1.  wypłaconych zaliczek alimentacyjnych 0,00 
2.2.  wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 6 740,73 

Na koniec 2021 r. dodatkowo Gmina Domaszowice posiadała należność z tytułu nienależnie pobranego 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 200,00 zł. 
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Świadczenia wychowawcze 

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

Wydatki na świadczenia wychowawcze 2021 roku wyniosły 3 290 667,56 zł (6 637 świadczeń). 
W 2021 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 2021 r. 

Karta Dużej Rodziny 

W 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach realizował rządowy program Karta Dużej 
Rodziny. 

W ramach tego zadania 15 rodzinom wydano 49 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: 
15 

1.1. dla rodzin wielodzietnych występujących po raz pierwszy o wydanie Karty 15 
1.2. dla osoby ubiegającej się o przedłużenie terminu ważności Karty 0 
2. Liczba rodzin którym wydano Kartę Dużej Rodziny 15 
3. Liczba członków rodzin wielodzietnych, którym wydano Kartę Dużej 

Rodziny, z tego: 
49 

3.1. Rodziców/małżonków 28 
3.2. dzieci 21 
4. Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny 49 

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 2021 r. poz. 305 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 2021 r. 
poz. 2268 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 2021 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 2021 r. wyniósł 112 247,60 zł, z czego kwota dotacji celowej z budżetu państwa 
wyniosła 89 798,08 zł, a kwota środków własnych gminy wyniosła 22 449,52 zł. 

Pomoc żywnościowa z Banku Żywności 

W 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach uczestniczył w Programie Operacyjnym Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020. W 2021 roku pomoc objęła 223 osoby, a waga przekazanych artykułów żywnościowych 
łącznie wyniosła 9 313,02 kg. Transport żywności był zapewniony przez Bank Żywności. 

Gminny Program Wspierania Rodziny 

Zadania z zakresu wspierania rodziny za rok 2021 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. 
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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 2021 objętych zostało 5 rodzin, w których było 16 osób, w tym – 8 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 2021 roku gmina Domaszowice w związku z realizacją powyższego zadania współfinansowała pobyt 4 dzieci 
umieszczonych w 4 rodzinach zastępczych. Wydatki wyniosły łącznie 26 496,06 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. 
2021 poz. 1119 ze zm.) oraz Uchwałę nr XX.164.2020 Rady Gminy Domaszowice 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. 

W 2021 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zebrała się sześciokrotnie: wszczęto 
8 postępowań o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego, monitorowała przebieg leczenia 5 osób 
z problemem alkoholowym, którym wszczęto postępowanie w 2020 roku, wystosowano 2 wnioski o zobowiązanie 
do podjęcia leczenia odwykowego do Sądu Rejonowego w Kluczborku, 5 osób 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 warsztaty wraz 
z realizacją programu profilaktycznego z zakresu problematyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu gminy 
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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 2021 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 2021 r. poz. 1249 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 2021 r. realizowana była procedura Niebieskiej Karty w ośmiu rodzinach zamieszkujących gminę 
Domaszowice. Trzy z nich zostały założone przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach, 
jedna przez pracowników Szkoły Podstawowej – im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach, pozostałe cztery 
zostały sporządzone przez pracowników Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie. Jedna z nich dotyczy 
rodzin, gdzie przemoc trwała od 2020 r., siedem gdzie przemoc trwa od 2021 r. 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 
2021 rok został przyjęty przez Radę Gminy Domaszowice Uchwałą nr XX.165.2020 z dnia 19 listopada 2020 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 
2021”, 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 2021 roku przede wszystkim poprzez wspieranie realizacji zadań 
publicznych przez uprawnione podmioty w trybie otwartego konkursu ofert. 
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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 2021 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 2021 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 2021 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. 

 
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.  

W roku 2021 nie nastąpiły zmiany w składzie osobowym Rady Gminy Domaszowice. 

Rada Gminy Domaszowice w trakcie obrad zajmowała się tematyką, która wynikała z zapisów planu pracy na 
rok 2021 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały nr XXI.169.2020 Rady Gminy Domaszowice 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. 

W 2021 roku Rada Gminy obradowała na 9 sesjach zwyczajnych i podjęła 66 uchwał. 

Wszystkie sesje Rady Gminy są transmitowane a protokoły przechowywane w Biurze Rady Gminy. Mieszkańcy 
w trybie online mieli możliwość uczestniczenia w obradach sesji Rady Gminy. 

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. 
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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. 

 Poniżej tabela zawierająca szczegółowy sposób wykonania uchwał:  

Lp. 
Numer i data 
podjęcia 
uchwały 

Przedmiot uchwały Data wejścia w życie/ Sposób 
wykonania uchwały 

1. 
XXII.178.2021 
z dnia  
29 stycznia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 
Domaszowice na lata 2021-2022 stanowiącego 
część strategii rozwiązywania problemów 
społecznych 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Realizowana 

2. 
XXII.179.2021 
z dnia  
29 stycznia 2021 r 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Kluczborskiemu 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.Wykonana 

3. 
XXII.180.2021 
z dnia  
29 stycznia 2021 r 

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 

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

4. 
XXII.181.2021 
z dnia  
29 stycznia 2021 r 

w sprawie zmianie uchwały w sprawie uchwały 
budżetowej gminy Domaszowice na 2021 rok 

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

5. 
XXII.182.2021 
z dnia  
29 stycznia 2021 r 

w sprawie o zmianie uchwały nr XXI.176.2020 
Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 grudnia 
2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Realizowana w 2021 r. 
Obowiązywała do dnia 31.12.2021 r.  

6. 
XXIII.183.2021 
z dnia  
26 lutego 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji – listu otwartego 
„Alarm! STOP zabójczemu GMO-STOP 
niebezpiecznej SZCZEPIONCE!” z dnia 02 stycznia 
2021 r 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Wykonana 

7. 
XXIII.184.2021 
z dnia  
26 lutego 2021 r. 

w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 
za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty 
sprzedaży na terenie gminy Domaszowice i zwrotu 
części tej opłaty 

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

8. 
XXIII.185.2021 
z dnia  
26 lutego 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Domaszowice w roku 2021 

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

9. 
XXIII.186.2021 
z dnia  
26 lutego 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości stanowiącej własność gminy 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Realizowana. 

10. 
XXIV.187.2021 
z dnia  
13 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XIX.158.2020 Rady 
Gminy Domaszowice z dnia 28.10.2020 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 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  
Realizowana. 

11. 
XXIV.188.2021 
z dnia  
13 kwietnia 2021 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 2021-
2023 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.  
Realizowana. 

12. 
XXIV.189.2021 
z dnia  
13 kwietnia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
zastawu rejestrowego na udziałach Gminy 
Domaszowice w Zakładzie Wodociągów i Usług 
Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o. z siedzibą 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Niezrealizowana ze względu na 
na brak zainteresowania ze strony 
"EKOWOD" Sp. z o.o. 
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w Namysłowie jako zabezpieczenia udzielonych 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska             
i Gospodarki Wodnej w Opolu pożyczek na rzecz 
tego Zakładu 

13. 
XXIV.190.2021 
z dnia  
13 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmianie uchwały w sprawie uchwały 
budżetowej gminy Domaszowice na 2021 rok 

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

14. 
XXIV.191.2021 
z dnia  
13 kwietnia 2021 r. 

w sprawie o zmianie uchwały Nr XXI.176.2020 
Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 grudnia 
2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Realizowana w 2021 r. 
Obowiązywała do dnia 31.12.2021 r.  

15. 
XXIV.192.2021 
z dnia  
13 kwietnia 2021 r. 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminnego 
Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w 
Domaszowicach 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Wykonana. 

16. 
XXIV.193.2021 
z dnia  
13 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 23 lutego 
2021 r. o wyrażenie opinii dotyczącej 
przeprowadzenia bezpośredniego Referendum 
Ludowego w celu dokonania przez obywateli 
polskich akceptacji jako Aktów Woli Narodu: 
Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego 
Ustroju Prezydencko Ludowego dla Polski  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Wykonana. 

17. 
XXIV.194.2021 
z dnia  
13 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 02 marca 
2021 r. o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu 
Narodu Polskiego Społecznego Komitetu 
Konstytucyjnego 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Wykonana. 

18. 
XXV.195.2021 
z dnia  
27 maja 2021 r. 

w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania 
i pozbawiania oraz wysokości stypendiów za 
osiągnięte wyniki sportowe w krajowym 
i międzynarodowym współzawodnictwie 
sportowym 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego. 
Zmieniona uchwałą nr XXVI.202.2021 z 
dnia 29 czerwca 2021 r. Realizowana. 

19. 
XXV.196.2021 
z dnia  
27 maja 2021 r. 

w sprawie o zmianie uchwały w sprawie uchwały 
budżetowej gminy Domaszowice na 2021 rok. 

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

20. 
XXV.197.2021 
z dnia  
27 maja 2021 r. 

w sprawie o zmianie uchwały nr XXI.176.2020 
Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 grudnia 
2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Realizowana w 2021 r. 
Obowiązywała do dnia 31.12.2021 r.  

21. 
XXV.198.2021 
z dnia  
27 maja 2021 r. 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielołęce 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Wykonana. 

22. 
XXVI.199.2021 
z dnia  
29 czerwca 2021 r. 

w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy 
Domaszowice wotum zaufania. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Wykonana. 

23. 
XXVI.200.2021 
z dnia  
29 czerwca 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Gminy Domaszowice za 2020 rok wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 
Domaszowice za 2020 rok 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Wykonana 

24. 
XXVI.201.2021 
z dnia  
29 czerwca 2021 r. 

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy 
Domaszowice 

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

25. 
XXVI.202.2021 
z dnia  
29 czerwca 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXV.195.2021 Rady 
Gminy Domaszowice z dnia 27 maja 2021 r.                      
w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania                   
i pozbawiania oraz wysokości stypendiów za 
osiągnięte wyniki sportowe w krajowym                             

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

26. 
XXVI.203.2021 
z dnia  
29 czerwca 2021 r. 

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa 
Domaszowice 

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

27. 
XXVI.204.2021 
z dnia  
29 czerwca 2021 r. 

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dziedzice 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego. 
Zrealizowana. 

28. 
XXVI.205.2021 
z dnia  
29 czerwca 2021 r. 

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gręboszów. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego. 
Zrealizowana. 

29. 
XXVI.206.2021 
z dnia  
29 czerwca 2021 r. 

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nowa Wieś 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego. 
Zrealizowana. 

30. 
XXVI.207.2021 
z dnia  
29 czerwca 2021 r. 

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Polkowskie 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego. 
Zrealizowana. 

31. 
XXVI.208.2021 
z dnia  
29 czerwca 2021 r. 

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Siemysłów 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego. 
Zrealizowana. 

32. 
XXVI.209.2021 
z dnia  
29 czerwca 2021 r. 

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Strzelce 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego. 
Zrealizowana. 

33. 
XXVI.210.2021 
z dnia  
29 czerwca 2021 r. 

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wielołęka. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego. 
Zrealizowana. 

34. 
XXVI.211.2021 
z dnia  
29 czerwca 2021 r. 

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Włochy. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego. 
Zrealizowana. 

35. 
XXVI.212.2021 
z dnia  
29 czerwca 2021 r. 

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Woskowice 
Górne 

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

36. 
 
XXVI.213.2021 
z dnia  
29 czerwca 2021 r. 

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zalesie 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego. 
Zrealizowana. 

37. 
XXVI.214.2021 
z dnia  
29 czerwca 2021 r. 

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zofijówka 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego. 
Zrealizowana. 

38. 
XXVI.215.2021 
z dnia  
29 czerwca 2021 r. 

w sprawie o zmianie uchwały w sprawie uchwały 
budżetowej gminy Domaszowice na 2021 rok 

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

39. 
XXVI.216.2021 
z dnia  
29 czerwca 2021 r. 

w sprawie o zmianie uchwały nr XXI.176.2020 
Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 grudnia 
2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Realizowana w 2021 r. 
Obowiązywała do dnia 31.12.2021 r.  

40. 
XXVII.217.2021 
z dnia  
24 września 2021 r. 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa 
w gminie Domaszowice na rok szkolny 2021/2022 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego. 
Realizowana. 
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41. 
XXVII.218.2021 
z dnia  
24 września 2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr VI.34.2019 Rady 
Gminy Domaszowice z dnia 30 maja 2019 r. 
w sprawie określenia szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz 
szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania 

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

42. 
XXVII.219.2021 
z dnia  
24 września 2021 r. 

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie 
dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji 
o dochodach gospodarstwa domowego 

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

43. 
XXVII.220.2021 
z dnia  
24 września 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości stanowiących własność gminy 
Domaszowice. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Wykonana. 

44. 
XXVII.221.2021 
z dnia  
24 września 2021 r. 

w sprawie w sprawie o zmianie uchwały w sprawie 
uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 
2021 rok 

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

45. 
XXVII.222.2021 
z dnia  
24 września 2021 r. 

w sprawie o zmianie uchwały nr XXI.176.2020 
Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 grudnia 
2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Realizowana w 2021 r. 
Obowiązywała do dnia 31.12.2021 r.  

46. 
XXVIII.223.2021 
z dnia  
26 października 
2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 21 marca 
2021 r 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Wykonana. 

47. 
XXVIII.224.2021 
z dnia  
26 października 
2021 r. 

w sprawie przekazania projektu zmian regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
organowi regulacyjnemu do zaopiniowania 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Wykonana. 

48. 
XXVIII.225.2021 
z dnia  
26 października 
2021 r. 

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

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego. 
Ma zastosowanie od 01.01.2022 r. 

49. 
XXVIII.226.2021 
z dnia  
26 października 
2021 r. 

w sprawie o zmianie uchwały w sprawie uchwały 
budżetowej gminy Domaszowice na 2021 rok 

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

50. 
XXVIII.227.2021 
z dnia  
26 października 
2021 r. 

w sprawie o zmianie uchwały nr XXI.176.2020 
Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 grudnia 
2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Realizowana w 2021 r. 
Obowiązywała do dnia 31.12.2021 r.  

51. 
XXIX.228.2021 
z dnia  
23 listopada 2021 r. 

w sprawie skargi na zachowanie Radnej Rady 
Gminy Domaszowice 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Wykonana 

52. 
XXIX.229.2021 
z dnia  
23 listopada 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Gminie Domaszowice na rok 
2022 stanowiącego część strategii rozwiązywania 
problemów społecznych 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
01.01.2022 r. 

53. 
XXIX.230.2021 
z dnia  
23 listopada 2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV.218.2018 
Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 czerwca 
2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania 
napojów alkoholowych w miejscach publicznych na 
terenie Gminy Domaszowice 

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

54. 
XXIX.231.2021 
z dnia  
23 listopada 2021 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 2022”. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Wykonana. 

55. XXIX.232.2021 
z dnia  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
01.01.2022 r. Realizowana  
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23 listopada 2021 r. ustalenia wysokości tej opłaty. 

56. 
XXIX.233.2021 
z dnia  
23 listopada 2021 r. 

w sprawie o zmianie uchwały w sprawie uchwały 
budżetowej gminy Domaszowice na 2021 rok. 

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

57. 
XXIX.234.2021 
z dnia  
23 listopada 2021 r. 

w sprawie o zmianie uchwały nr XXI.176.2020 
Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 grudnia 
2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Realizowana w 2021 r. 
Obowiązywała do dnia 31.12.2021 r.  

58. 
XXX.235.2021 
z dnia  
20 grudnia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy 
Domaszowice oraz przyjęcia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej i stałych komisji Rady Gminy 
Domaszowice na rok 2022 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
01.01.2022 r. 

59. 
XXX.236.2021 
z dnia  
20 grudnia 2021 r. 

w sprawie zobowiązania Gminy Domaszowice jako 
członka zwyczajnego Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak z 
siedzibą w Dobrzeniu Wielkim do udziału w 
opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju i 
współpracy z tym Stowarzyszeniem w kolejnym 
okresie programowania w latach 2023 – 2027 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
01.01.2022 r. Realizowana 

60. 
XXX.237.2021 
z dnia  
20 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr VI.34.2019 Rady 
Gminy Domaszowice z dnia 30 maja 2019 r. 
w sprawie określenia szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz 
szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania 

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

61. 
XXX.238.2021 
z dnia  
20 grudnia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia z Gminą Namysłów w sprawie zasad 
refundowania w 2022 roku kosztów dotacji celowej, 
udzielanej 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.  

62. 
XXX.239.2021 
z dnia  
20 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 
Domaszowice. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Realizowana. 

63. 
XXX.240.2021 
z dnia  
20 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmianie uchwały w sprawie uchwały 
budżetowej gminy Domaszowice na 2021 rok.  

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

64. 
XXX.241.2021 
z dnia  
20 grudnia 2021 r. 

w sprawie o zmianie uchwały nr XXI.176.2020 
Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 grudnia 
2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Realizowana w 2021 r. 
Obowiązywała do dnia 31.12.2021 r.  

65. 
XXX.242.2021 
z dnia  
20 grudnia 2021 r. 

w sprawie uchwały budżetowej gminy 
Domaszowice na 2022 rok. 

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

66. 
XXX.243.2021 
z dnia  
20 grudnia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej 

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

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. 

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. 

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 
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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, 3 
Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszowicach, 30 
Ochotnicza Straż Pożarna w Siemysłowie, 11 
Ochotnicza Straż Pożarna w Strzelcach, 37 
Ochotnicza Straż Pożarna w Włochy, 19 
Ochotnicza Straż Pożarna w Woskowicach Górnych, 5 

 

 
 

Finansowanie jednostek OSP z terenu 
Gminy Domaszowice 

Środki finansowe pozyskane 
z budżetu Gminy Domaszowice 
wraz z funduszem sołeckim 

Środki finansowe pozyskane 
z innych źródeł 

Ochotnicza Straż Pożarna w Wielołęce 22 564,51 zł 11 400,00 zł 
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Domaszowicach 36 683,01 zł 20 111,46 zł 
Ochotnicza Straż Pożarna w Siemysłowie 22 712,66 zł 22 557,00 zł 
Ochotnicza Straż Pożarna w Strzelcach 35 390,61 zł 19 157,00 zł 
Ochotnicza Straż Pożarna we Włochach 10 668,83 zł 7 415,00 zł 
Ochotnicza Straż Pożarna                              
w Woskowicach Górnych 6 814,74 zł 7 801,00 zł 
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VII. OŚWIATA, KULTURA, SPORT 

OŚWIATA 

W roku szkolnym 2020/2021 na terenie gminy Domaszowice funkcjonowały następujące placówki oświatowe, 
dla których Gmina Domaaszowice jest organem prowadzącym: 

·Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach, 

·Publiczne Przedszkole w Domaszowicach. 

W żadnej w powyższych placówek w roku szkolnym 2020/2021 nie miała miejsca kontrola zewnętrzna 
z ramienia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, sprawowany przez Opolskiego Kuratora Oświaty. 

 

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach 

Uwarunkowania organizacyjne 

Powierzchnia użytkowa Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach wynosi 2737,45 m2.  

L.p. 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 

W roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach wydawano 
obiady dwudaniowe, z których skorzystało 54 uczniów, w tym jeden uczeń korzystał 
z dofinansowania posiłków przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach w ramach programu „Posiłek 
w szkole i w domu”. 

Ze względu na pandemię COVID-19 zawieszone zostały również programy „Szklanka mleka” oraz „Owoce 
i warzywa w szkole”. 

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach 
Rok szkolny 2020/2021 
1. Liczba uczniów 214 
2. Liczba oddziałów 12 
3. Liczba godzin ogółem 593 

Liczba etatów: 41 
pedagogicznych 31 

4. 

niepedagogicznych 10 
5. Średnia liczba uczniów w oddziale 18 
6.  Średnia liczba etatów w oddziale 3 
7.  Zestawienie naboru klas pierwszych 1 klasa I – 14 uczniów 

 

Organizacja dowozów 

W roku szkolnym 2020/2021 w trakcie nauki stacjonarnej dowożonych było 163 uczniów, w tym 
ze Strzelec – 56 uczniów, Nowej Wsi – 4 uczniów, Siemysłowa – 22 uczniów, Dziedzic – 9 uczniów, Gręboszowa 
– 8 uczniów, Zalesia – 11 uczniów, Wielołęki – 13 uczniów, Włoch – 15 uczniów, Woskowic Górnych – 
8 uczniów, Zofijówki – 7 uczniów, Sułoszowa – 1 uczeń, Świbne – 2 uczniów 
oraz Polkowskiego – 7 uczniów. 
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Koszty utrzymania szkoły 

Wydatki poniesione w roku szkolnym 2020/2021 na utrzymanie Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego 
w Domaszowicach przedstawia poniższa tabela: 

Poniesione wydatki w okresie 01.09.2020 - 31.08.2021 r. 

2020 2021 Razem: 
 Wydatki ogółem, w tym: 1 096 600,14 2 314 071,61 3 410 671,75 
Wynagrodzenia i pochodne 882 131,98 1 895 157,67 2 777 289,65 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 59 702,62 92 432,15 152 134,77 
Pozostałe wydatki 154 765,54 326 481,79 481 247,33 

 

Zrealizowane remonty w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach w roku 
szkolnym 2020/2021: 

 

Inwestycje: 

"Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego 
w Domaszowicach" - Wartość inwestycji: 160 515,00 zł brutto. Dofinansowanie 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu: 76 536,87 zł. 

 

Remonty: 

- bieżące naprawy; 

- przygotowanie placówki do kolejnego roku szkolnego. 

Uwarunkowania kadrowe 

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 7 7 16 0 

 

Edukacja szkolna  

W roku szkolnym 2020/2021 działalność szkoły w okresie epidemii koronawirusa podlegała ograniczeniom. 
Zasady funkcjonowania szkoły w tym okresie były uregulowane stosownymi rozporządzeniami Ministra Edukacji 
Narodowej, które były wielokrotnie nowelizowane oraz zarządzeniami dyrektora szkoły. 

Pracę w szkole rozpoczęto w trybie stacjonarnym, jednak już od 15.10.2020 placówka przeszła 
na tryb nauki zdalnej. Klasy I-III po feriach zimowych rozpoczęły naukę stacjonarną, natomiast klasy 
IV-VIII kontynuowały naukę zdalną. W marcu 2021 roku klasy I-III ponownie powróciły do nauki zdalnej, która 
trwała do maja. Od 4 maja rozpoczęła się nauka hybrydowa, uczniowie klas I-III powrócili do szkoły, a pozostali 
pracowali zdalnie. Od 17 maja również naukę stacjonarną rozpoczęli uczniowie klasy VIII. Uczniowie klas IV-VII 
kontynuowali naukę w formie zdalnej. Od 31 maja wszyscy uczniowie powrócili do nauki stacjonarnej, która 
trwała do zakończenia roku szkolnego tj. do 25.06.2021r. 
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Pomoc psychologiczno – pedagogiczna 

Pomocą psychologiczno – pedagogiczną objęci byli wszyscy uczniowie szkoły, a w szczególności uczniowie 
posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (8 osób) oraz opinie z poradni psychologiczno –
pedagogicznej (17 osób). 

 

Biblioteka 

W trakcie nauki zdalnej i hybrydowej uczniowie korzystali z biblioteki w wyznaczone dni 
oraz w formie online. Mieli możliwość „zamawiania” książek przez dziennik „Librus”. Udostępniano darmowe 
ebooki, audiobooki, książki w PDF. Wypożyczone książki udostępniane były w wyznaczonym miejscu w szkole, 
gdzie można je było odebrać i oddać wypożyczone wcześniej. Ponadto w trakcie roku szkolnego 2020/2021 
realizowany był Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, którego głównym celem było i jest rozwijanie 
kompetencji czytelniczych u uczniów. Pozyskano 879 nowości wydawniczych w tym audiobooki, e-booki, 
przeprowadzono wiele konkursów czytelniczych i akcji aktywizujących uczniów do czytania. Na podstawie 
wypożyczonych książek uczniowie przygotowali 32 edukacyjne projekty czytelnicze udostępniane na stronie 
internetowej szkoły. 

 

Świetlica szkolna 

Zajęcia prowadzone w świetlicy były oparte o zatwierdzony na początku roku szkolnego plan pracy świetlicy. 
Tematyka zajęć uwzględniała kalendarzowy układ roku oraz wynikające z niego święta 
i uroczystości. Podjęte przez wychowawców świetlicy działania ukierunkowane zostały na rozwój zainteresowań 
wychowanków i zaspokajanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych. Świetlica w okresie nauki zdalnej 
komunikowała się z uczniami poprzez platformę LIBRUS, ZOOM, Facebook, maila 
oraz stronę internetową szkoły. 

 

Edukacja szkolna – wyniki egzaminu 

W roku 2021 egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w dniach 25-27 maja 2021 r. w trybie 
przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 373). 

Do egzaminu przystąpiło 27 uczniów Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego 
w Domaszowicach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Domaszowice. Zgodnie 
z rozporządzeniem za organizację i przebieg sprawdzianu 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 zachowania środków bezpieczeństwa, związanych 
z pandemią Covid-19. 

Wyniki egzaminu kształtują się następująco: 

Język polski Matematyka Język angielski Lp.  
% % % 

1. Gmina Domaszowice 64 38 63 
2. Powiat namysłowski 54 42 60 
3. Województwo opolskie 58 45 66 
4.  Kraj 60 47 66 

 

Działania kulturalno-sportowe podjęte w roku szkolnym 2020/2021 

Konkursy: 

L.p. Nazwa konkursu, etap 
1. Konkurs literowania „Spelling Master” 
2. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego - etap szkolny 
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3. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego - etap miejsko-gminny 
4. Konkurs Chemiczny- etap szkolny 
5. Konkurs Fizyczny – etap szkolny 
6. Wojewódzki Konkurs Polonistyczny – etap szkolny 
7. Wojewódzki Konkurs Polonistyczny - etap miejsko-gminny 
8. Lampion św. Marcina 
9. Memoryspiel zum Martinstag 
10. Konkurs Wiedzy o św. Marcinie – etap szkolny 
11. „Święto Niepodległości. Piosenka i wiersz patriotyczny” – etap szkolny 
12. Konkurs Plastyczny Święto Niepodległości – etap szkolny 
13. „Boże Narodzenie – historia i zwyczaje świąteczne” Konkurs wiedzy – etap szkolny 
14. „Boże Narodzenie – historia i zwyczaje świąteczne” Konkurs plastyczny – etap szkolny 
15. Dzień Bicia Rekordów  

„Mistrz skoków przez skakankę” 
„Mistrz podbijania piłeczką do tenisa stołowego” 

16. Konkurs „Przy rodzinnym stole” 
17. Konkurs na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową w języku obcym – konkurs międzyklasowy 
18. Konkurs „Młodość wolna od uzależnień” – etap szkolny 
19. Konkurs profilaktyki antyalkoholowej 

 

Zawody sportowe: 

Czas pandemii COVID-19 spowodował odwołanie zawodów szkolnych na szczeblu powiatu 
oraz województwa. W Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach udało się zorganizować 
zawody lekkoatletyczne, które miały na celu wyłonienie utalentowanych uczniów. Uczniowie brali także udział 
w powiatowych biegach (online) i konkursach szkolnych (przysiady). Odbyły się Mistrzostwa Szkoły w Lekkiej 
Atletyce oraz Mini zawody Biegowe dla klas 1-3. Ponadto w grudniu działający przy szkole Klub LUKS „Amicus” 
zorganizował wirtualny Powiatowy Bieg Mikołajkowy Szkół Wiejskich, a także Turniej Piłki Nożnej dla 
najmłodszych, w którym reprezentanci szkoły zajęli 1 miejsce, pokonując trzy drużyny z Namysłowa. 

 

Akcje charytatywne: 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Domaszowicach brali udział w następujących akcjach charytatywnych: 

- Szlachetna Paczka, 

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

 

Akademie, uroczystości i wydarzenia szkolne: 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Domaszowicach brali udział w następujących wydarzeniach: 

- Rozpoczęcia roku szkolnego 2020/ 2021 

- Dzień Chłopaka, 

- Europejski dzień języków, 

- Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, 

- Światowy Dzień Bicia Rekordów, 

- Dzień św. Marcina, 

- Międzynarodowy Dzień Tolerancji, 

- Dzień Patrona, 

- Szkoła Pamięta (ku pamięci Jana Skali), 

- Obchody Święta Niepodległości, 
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- Ogólnopolski Projekt „Z kulturą mi do twarzy”, 

- Interaktywne zabawy andrzejkowe 

- Mikołajki online, 

- Spotkania Wigilijne online, wywiady o tematyce świątecznej, 

- Dzień Babci i Dziadka, 

- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, 

- Światowy Dzień Futbolu, 

- Czytanie to moja pasja. 

Ze względu na panującą pandemię COVID-19 i prowadzoną naukę zdalną i hybrydową większość wydarzeń 
szkolnych odbywała się w formie zdalnej. 

 

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, 
zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz przeprowadza rekrutację dzieci zgodnie 
z zasadą powszechnej dostępności. 

W roku szkolnym 2020/2021 przedszkole było czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30 
(10 godzin dziennie). 

Powierzchnia użytkowa Publicznego Przedszkola w Domaszowicach wynosi 487,96 m2.  

L.p. Zaplecze techniczne Metraż/liczba 
1. Powierzchnia użytkowa 487,96 m2 
2. Sale do zajęć 4 
3. Szatnia 2 
4. Toalety 3 
5. Hol  1 
6. Kuchnia z zapleczem 1 

W przedszkolu podawane były 3 posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek, z których korzystało 87 dzieci. Dzieci 
spożywały posiłki w salach zabaw, które są zarazem stołówkami przedszkolnymi. 
Dzienna stawka żywieniowa wynosiła 5,50 zł. 

W roku szkolnym 2020/2021 wychowankowie Publicznego Przedszkola w Domaszowicach  
nie korzystali z posiłków dofinansowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach 
w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Opłata stała w przedszkolu wynosiła 1,00 zł za każdą godzinę 
poza podstawą programową. Podstawa programowa od 9.00 do 14.00, czyli 5 godzin dziennie była bezpłatna. 
Mimo pandemii podstawa programowa realizowana była na bieżąco. 

W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2, systematycznie co 2 tygodnie pomieszczenia były ozonowane 
przez pracowników za pomocą ozonatora. Placówka kilka razy dziennie była dezynfekowana, przede wszystkim 
zabawki, sprzęt, pomieszczenia. 

Publiczne Przedszkole w Domaszowicach  
rok szkolny 2020/2021 
1. Liczba wychowanków ogółem 98 
2. Liczba oddziałów  4 

Liczba etatów:  20 
pedagogicznych 11 

3. 

niepedagogicznych  9 
4. Średnia liczba dzieci w oddziale  24,5 
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5. Średnia liczba etatów w oddziale  2,75 

 

Uwarunkowania kadrowe 

Liczba etatów nauczycielskich wg stopnia awansu zawodowego 

Stopień awansu 
zawodowego 

Nauczyciel 
stażysta 

Nauczyciel 
kontraktowy 

Nauczyciel 
mianowany 

Nauczyciel 
dyplomowany 

Liczba etatów 
nauczycielskich 1 5 3 2 

Personel przedszkola zapewnia 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) 
mają zapewnioną pomoc specjalistyczną: pedagogiczną (uczęszczało 5 dzieci), logopedyczną (26 dzieci) oraz 
zajęcia rewalidacyjne (1 dziecko). 

Organizacja dowozów 

W roku szkolnym 2020/2021 do przedszkola dowożonych było 39 dzieci w tym ze Strzelec – 11 dzieci, 
Polkowskiego – 2 dzieci, Gręboszowa – 4 dzieci, Woskowic Górnych – 4 dzieci, Włoch – 4 dzieci, Wielołęki – 
2 dzieci, Nowej Wsi – 4 dzieci, Zofijówki – 2 dzieci, Zalesia – 3 dzieci, Świbna – 1 dziecko, Dziedzic – 2 dzieci. 

Poniesione wydatki w okresie 01.09.2020 r. - 31.08.2021 r. 

2020 2021  Razem:  Wydatki ogółem, w tym: 
327 654,33 766 885,89 1 094 540,22 

Wynagrodzenia i pochodne 263 517,87 663 441,99 926 959,86 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 384,82 20 703,66 30 088,48 
Pozostałe wydatki 54 751,64 82 740,24 137 491,88 

 

Zrealizowane remonty  

W roku szkolnym 2020/2021 w Publicznym Przedszkolu w Domaszowicach dokonano bieżących napraw oraz 
drobnych remontów, jak np. tynkowanie lub malowanie. 

 

Edukacja przedszkolna 

Wychowankowie uczestniczyli w zajęciach, zabawach, spacerach, uroczystościach organizowanych 
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 dla wszystkich grup zajęcia: katechezy, 
artystyczne, taneczne, języka angielskiego. 

Pomimo pandemii uroczystości wewnętrzne odbywały się zgodnie z kalendarzem imprez. Rodzice oraz dzieci 
mieli możliwość oglądania uroczystości na żywo poprzez stronę Facebook przedszkola. Dzieci nieobecne 
w przedszkolu cały czas miały kontakt z wychowawcami poprzez komunikatory, na bieżąco odsyłały także prace 
przez siebie wykonane, na potwierdzenie przesyłały filmiki. 

Dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Domaszowicach brały udział w następujących konkursach: 

- Konkurs Patriotyczny recytatorski; 

- Konkurs recytatorski „Idzie drogą Pani Jesień”; 

- Konkurs Patriotyczny na najpiękniejsze wykonanie Godła Polski; 

- Konkurs plastyczny pt. „ Świąteczna Kartka”; 

- Konkurs Kolęd i Pastorałek; 
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- Konkurs powiatowy „Ja też potrafię – dziecięcy świat wyobraźni w książce autorskiej”. 

Publiczne Przedszkole w Domaszowicach w roku szkolnym 2020/2021 współpracowało z Ochotniczymi 
Strażami Pożarnymi, Policją, Gminną Biblioteką Publiczną w Domaszowicach, Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie. 

Ponad podstawę programową realizowano programy: 

- program pt: Kubusiowe przedszkole 

- program „ Mały miś w świecie wielkiej literatury“ propagujący czytanie ksiażek. 

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 2020/2021 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. Wprowadzono szereg zabaw i ćwiczeń związanych z integracją oraz tolerancją dzieci. Aby aktywizować 
dzieci i wprowadzać przede wszystkim ruch do zajęć prowadzono zajęcia gimnastyczne połączone z Jogą, zajęcia 
taneczne i zajęcia artystyczne: malowanie, manipulowanie itp. 

Przeprowadzono akcje: sprzątanie świata, wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci, Dzień Ziemi, 

Cały rok zbierano: zakrętki, baterie. Uczestniczono w akcji charytatywnej Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy. 

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 oświatowymi z terenu Gminy, oraz 
organizacjami społecznymi. Na terenie gminy Domaszowice funkcjonują świetlice wiejskie w miejscowościach: 
Gręboszów, Nowa Wieś, Polkowskie, Siemysłów, Strzelce, Włochy, Woskowice Górne. 

W roku 2021 r. dokonano 5 razy wynajmu świetlic. Wynajęcie poszczególnych świetlic przedstawia poniższa 
tabela: 

 
Lp. 

Świetlice wiejskie Ilość wynajęć 

1 Gręboszów 1 
2 Nowa Wieś 0 
3 Polkowskie 4 
4 Siemysłów 0 
5 Strzelce 0 
6 Włochy 0 
7 Woskowice Górne 0 

W 2021 roku zorganizowano następujące imprezy kulturalne tj.: 

- 100. Rocznica Plebiscytu na Górnym Śląsku, 

- Konkurs pt. „Stroik Wielkanocny 2021”, 

- 77. Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego, 

- 82. Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej, 

  - Dożynki Gminne, 

- Zawody wędkarskie dla dzieci o Puchar Wójta Gminy Domaszowice, 
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- Gminny Dzień Seniora, 

- 103. Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości, 

- Mikołajki dla dzieci, 

- Konkurs pt. „Stroik Bożonarodzeniowy 2021”. 

 

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 2021 roku zakupiono do Biblioteki 407 woluminów o wartości 9 683,00 zł 

Książki zakupiono: 

- w ramach dotacji jednostki samorządu terytorialnego – 6 683,00 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 5 203 woluminów. 

W 2021 roku z księgozbioru Biblioteki korzystało 246 czytelników. W minionym roku Bibliotekę odwiedzono 
1409 razy. Czytelnicy wypożyczyli na zewnątrz 2674 woluminów oraz skorzystali z czytelni internetowej 30 razy. 

W 2021 roku Biblioteka kontynuowała konsorcjum Legimi, dzięki któremu możemy oferować Czytelnikom 
bezpłatny dostęp do bazy ebooków, które można czytać na smartfonie, czytniku, tablecie czy komputerze. 

W 2021 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 dla dzieci jest 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 dla rodziców i opiekunów jest przygotowana 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 

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 
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się w sposób zorganizowany w klubach sportowych lub indywidualnie zwłaszcza ze względu na pandemię wirusa 
"COVID-19" może pomagać w budowaniu odporności oraz ochronie zdrowia. 

Na terenie gminy w 2021 roku funkcjonowały 2 główne stowarzyszenia tj. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 
„Amicus” w Domaszowicach oraz Gminne Zrzeszenie Ludowe Kluby Sportowe w Domaszowicach w skład 
którego wchodzą piłkarskie kluby sportowe z terenu naszej gminy. 

Dzięki działaniom zrealizowanym w ramach zadań klubów sportowych udało się uzyskać następujące rezultaty: 

- osiąganie przez uczniów wysokich wyników sportowych, 

- zaaktywizowanie 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 oraz udział członków klubu na zawodach i turniejach na szczeblu gminnym, 
powiatowych i regionalnym. Dzięki zakupowi sprzętu sportowego uczniowie mogli podnosić poziom swojej 
sprawności fizycznej i przygotowywać się do zawodów (piłki, hantle, minibandy, gryfy, obciążniki). Klub 
wzbogacił się o stepy, dzięki czemu można prowadzić innowacyjne zajęcia z ich wykorzystaniem. Zakupiono też 
kilka kompletów strojów sportowych, dzięki temu dzieci mają świetnej jakości odzież, godnie reprezentują klub 
i gminę. Nowy sprzęt i stroje to zbudowanie marki i zaplecza dla naszych sportowców. 

Ponadto organizowane zostały dodatkowe treningi i warsztaty ze specjalistami (w tym w formie zdalnej), aby 
utrzymać sprawność fizyczną uczniów na wysokim poziomie. 

Działania prowadzone w ramach zadania przyczyniły się do podtrzymanie idei zdrowego stylu życia i rozwijanie 
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. 

Niestety z powodu pandemii koronowirusa COVID-19 w pierwszej połowie roku mimo woli zorganizowania 
startów było to utrudnione lub wręcz niemożliwe. W formie zdalnej został przeprowadzony konkurs na największą 
liczbę kroków. Przez miesiąc czasu uczniowie zbierali krok, mierząc je za pomocą aplikacji Movello. W kwietniu 
obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Sportu na Rzecz Rozwoju i Pokoju. Spotykaliśmy się w wąskim gronie 
cztery grupy po 15 osób na świeżym powietrzu na OSiR w Domaszowicach. Uczniowie uczestniczyli w ramach 
konkurencjach sportowych i konkursach m.in. odbić piłką siatkową tzw. żonglerka, skoki przez skakankę, fitness, 
tory przeszkód, biegi itp. Ponadto w formie online odbył się konkurs taneczny. 

W czerwcu 2021 r. został zorganizowany Sportowy Dzień Dziecka. Był to czas sportowych rywalizacji, gier 
i zabaw ruchowych. Młodzi uczniowie udali się na boisko sportowe OSiR w Domaszowicach, natomiast klasy 6-8 
pozostały na boisku szkolnym. Odbyły się turnieje piłki nożnej, siatkowej oraz dwa ognie. Uczniowie mogli 
również sprawdzić swoje umiejętności w indywidualnych konkurencjach, takich jak min.in. tor przeszkód, skoki 
przez skakankę, kręcenie hula hop, strzały na bramkę czy odbicia piłki siatkowej. Pogoda i dobry humor 
dopisywały przez cały dzień, a duch zdrowej rywalizacji zmobilizował nasze dzieci i młodzież do aktywności. 
Niezwykle udaną inicjatywą był mecz piki nożnej rodziców, nauczycieli oraz uczniów, który odbył się pod koniec 
czerwca. Przedstawiciele „Amicus-a" wygrali zawody, Członkowie klubu byli zaangażowani nie tylko w grę, lecz 
też w przygotowania oraz obsługę grilla w dniu zawodów. 

We wrześniu 2021 r. odbyły się Mistrzostwa Gminy w Lekkiej Atletyce, w których uczestniczyło niemal 
100 osób. Uczestnicy rywalizowali ze sobą w konkurencjach biegowych oraz technicznych. Przy organizacji 
zawodów pomagały uczennice Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach. Wkładem 
rzeczowym ze strony klubu było przygotowanie posiłku regeneracyjnego. 

Również we wrześniu miały miejsce Mini Zawody Biegowe dla dzieci z klas 1-3. Były to bieg przełajowe na 
dystansie ok 600 metrów, a liczba uczestników wyniosła 45 osób. Przy organizacji pomagali rodzice, którzy 
zapewnili pączki i napoje. 

W dniach 05-10 października 2021 r. odbyły się Turnieje Piki Statkowej Kobiet i Mężczyzn o Puchar Wójta 
Gminy Domaszowice. Do rywalizacji przystąpiły trzy drużyny pań oraz pięć drużyn panów. Głównym celem 
imprezy była aktywizacja oraz integracja mieszkańców Gminy Domaszowice. Zawodnicy prezentowali wysoki 
poziom, zatem rozgrywane mecze były wyśmienitym siatkarskim widowiskiem. Drużyna dziewcząt „Amicus-a" 
zajęła pierwsze miejsce, natomiast chłopców piąte. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 46981EC9-3D6D-4D4C-B8A8-EE77EE141C9E. Podpisany Strona 38



W grudniu 2021 r. odbył się Turniej Tenisa Stołowego. Niestety ze względu na obostrzania należało 
przeprowadzić najpierw eliminacje klasowe dopiero potem finał w węższym gronie. 

Z okazji Mikołajek zorganizowany został Turniej Piłki Siatkowej dla uczniów klas siódmych i ósmych, 
w którym udział wzięło około 60 osób. Tu również należało zachować reżim sanitarny, dlatego turnieje odbywały 
się w obrębie klasy. Kolejnym punktem Sportowych Mikołajek miał być tradycyjnie Bieg Mikołajkowy, jednak 
nie można było zorganizować go na szerszą skalę, dlatego został on przeprowadzony w etapach. Najlepsi 
uczniowie reprezentowali „Amicus-a” na biegu Mikołajkowym w Namysłowie, gdzie odnieśli duże sukcesy, 
zajmując miejsca na podium. 

Pomimo pandemii wirusa COVID-19 staramy się mobilizować uczniów do aktywności, dlatego podczas zdalnej 
nauki narodził się pomysł, by dzieci nagrywały filmy ze swoimi ulubionym zestawami ćwiczeń i udostępniały je 
innym. Autorzy najciekawszych filmików otrzymali nagrody. Ponadto bardzo obszernie został poruszony temat 
zdrowego odżywiania, a następnie przeprowadzono quiz i konkurs na zdrowe śniadanie. 

Dodatkowo Gminne Zrzeszenie Ludowych Klubów Sportowych w Domaszowicach z powodzeniem podjęło 
następujące zadania: 

- przeprowadziło rozgrywki i treningi sezonu wiosennego 2020/21, 

- przeprowadziło rozgrywki i treningi rundy jesiennej sezonu 2021/22, 

- brało udział w rozgrywkach Pucharu Polski, 

- przeprowadziło zajęcia sportowe z młodzieżą do lat 18. 
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