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II SESJA RADY GMINY KOMPRACHCICE
13 grudnia odbyła się kolejna Sesja Rady Gminy Komprachcice
– ważna przede wszystkim ze względu na przyjęcie budżetu
gminy Komprachcice na rok 2011. Niedawno wybrani radni
musieli się przygotować do oceny proponowanego budżetu
w dość krótkim czasie, ale z ze swojego zadania wywiązali się
doskonale i po konkretnych pytaniach i równie rzeczowych
odpowiedziach skarbnika gminy, Bogdana Szewczyka budżet
został przyjęty uchwałą publikowaną obok.
Na sesji zaprezentowano również uchwałę nr 532/2010 z dnia
8 grudnia 2010 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu w sprawie pozytywnego zaopiniowania
przedłożonego przez gminę projektu budżetu oraz uchwałę
Rady Gminy Komprachcice nr II/6/10 w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej (publikujemy na str. 4).
Na posiedzeniu rady została zaprzysiężona radna Sandra
Cierniak, a wójt Paweł Smolarek złożył uroczyste ślubowanie
(na zdjęciu niżej).
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CZTERDZIESTU DYREKTORÓW SZKÓŁ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
GOŚCIŁO W INNOWACYJNYCH SZKOŁACH GMINY: PUBLICZNEJ SZKOLE
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WITAJCIE W NOWYM ROKU 2011!
NAJLEPSZE ŻYCZENIA
I SERDECZNOŚCI!
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JARMARK ADWENTOWY PO RAZ
PIERWSZY
WIELKI SUKCES!
Nikt się nie spodziewał, że organizowany po raz pierwszy w Komprachcicach
Jarmark Adwentowy będzie takim wydarzeniem. A na początku miała
to być mała integracyjna impreza.
Co rok sportowcy spotykali się we własnym gronie podczas spotkania
opłatkowego, w tym roku postanowiono wyjść poza ten schemat. Henryk
Szyma, pomysłodawca imprezy adwentowej zachęcił do swojego pomysłu,
dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji, Arkadiusza Tabisza, który projekt
poparł.
- Ten pomysł przyszedł do mnie podczas obchodów 20-lecia samorządu,
chociaż wcześniej chodziło już coś za mną, ale nie do końca wiadomo
było, jak to powinno wyglądać. Chciałem po prostu zorganizować
imprezę dla wszystkich i przez wszystkich – mówi Henryk Szyma, prezes
LKS. - Zaszczepiliśmy więc ten pomysł dalej, zachęciliśmy księdza
proboszcza, wójta, posła, szkoły – wymienia pomysłodawca.
Gdy do zespołu przygotowującego jarmark dołączył ksiądz proboszcz Winfried
Watoła, impreza planowana na skromne wydarzenia nagle się rozrosła.
- Powiedziałem: spróbujmy od razu zrobić dużą imprezę, nie działajmy
małymi kroczkami. Jeśli coś nie uda, to będzie to tylko doświadczenie,
które pozwoli nam w następnym roku zorganizować ją jeszcze lepiej. Nie
było dyskusji, była tylko obawa, czy nie idziemy za szeroko – przyznaje
ksiądz Watoła.
Każdy z organizatorów – instytucji i osób prywatnych miał za zadanie
przygotowanie konkretnego zadania. Każdy wywiązał się doskonale, co
można było zobaczyć podczas weekendu 18-19 grudnia. W sobotę wspólne
kolędowanie przy ognisku do godziny 22, skupiło wiele osób, doceniających
w ten szczególny dzień nie tylko ciepło ogniska, ale i bliskość znajomych,
czy przyjaciół.
- Pytali się, dlaczego ognisko, po co ognisko, a ognisko, to przecież
ciepło, żar, iskry – symbole Bożego Narodzenia – mówi komprachcicki
proboszcz.
W niedzielę mieszkańcy gminy mogli wziąć udział w wyjątkowym wydarzeniu –
mszy w intencji zawodników, ludzi sportu, mieszkańców gminy przeprowadzonej
w hali OSiR. Wierni nie zawiedli – sala była pełna. Po nabożeństwie uczniowie
szkoły podstawowej w Komprachcicach zaprezentowali na głównej scenie
misterium bożonarodzeniowe, a w korytarzach gimnazjalnych rozstawili się
ze swoimi produktami opolscy rzemieślnicy. Na dworze parowały przysmaki
regionalne i grzane wino.
Popołudnie zdominowały występy artystyczne: komprachcickiej orkiestry
dętej, Żanety Plotnik, naszej przedstawicielki podczas festiwalu piosenki
polskiej oraz zespołu „Don Wasyl Junior”.
- Sam jarmark mogliśmy zorganizować dzięki pomocy Muzeum Wsi
Opolskiej, skąd otrzymaliśmy adresy współpracujących z muzeum
rzemieślników i twórców, wynajęliśmy też od muzeum bezpłatnie stoiska
drewniane dla wystawców. Zdecydowaliśmy, że nie będziemy pobierać
opłat za ich wynajem, zainteresowanie było więc bardzo duże – mówi
Leonard Pietruszka, dyrektor gimnazjum.
Mieszkańcy docenili wysiłki organizatorów, odwiedzali tłumnie jarmark.
Nie zabrakło ich także na imprezach towarzyszących, które odbywały się
w SOK: wystawie szopek bożonarodzeniowych oraz widowisku„Dziewczynka
z zapałkami” (na str. 6)
- Wszystko sfinansowaliśmy ze wsparcia sponsorów. Gdy zaczynaliśmy
przygotowania do imprezy, nie liczyliśmy na nikogo, a okazało się, że
chętnych do współpracy jest naprawdę wielu i to do organizowania tak
wielkiej imprezy – z zadowoleniem dodaje Henryk Szyma.
Jarmark organizowało wiele instytucji – okazało się, że możliwa jest współpraca
w imię tak szczytnego celu. Jak przyznaje ksiądz Watoła, to jeszcze jeden
skutek tego wydarzenia: - Zależało nam na tym, abyśmy poczuli, że
robimy coś wspólnie.
Dagmara Syguła
W DODATKU DO STYCZNIOWEGO WYDANIA
„WIEŚCI GMINY KOMPRACHCICE”
SPECJALNA WKŁADKA POŚWIĘCONA JARMARKOWI
ADWENTOWEMU:
Wywiady
Fotoreportaż
Podsumowanie
Co dalej?

DZIĘKUJEMY!
W organizacji pierwszego Jarmarku Adwentowego w Komprachcicach
uczestniczyło wiele instytucji i wiele osób. Każdy wniósł swoje doświadczenie,
czas, zaangażowanie, upór i chęć zrobienia czegoś więcej – taka potrzeba
towarzyszy rozwiniętym i zintegrowanym społecznościom. Wiemy jednak
i wiedzą to wszyscy mieszkańcy Gminy Komprachcice, że Wasza praca
nie poszła na marne. Wspólnie doprowadziliśmy nasze plany do końca,
ale gdyby nie Wy, nie byłoby to możliwe.
Raz jeszcze serdecznie dziękujemy za bezinteresowną pomoc, wsparcie
i dodawanie otuchy.
Organizatorzy Jarmarku Adwentowego
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UCHWAŁA NR II/5/10
RADY GMINY KOMPRACHCICE

z dnia 13 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591,z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172,
poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr181, poz. 1337, z 2007r.
Nr 48, poz.327, Nr138, poz.974 i Nr173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr157, 1241, z 2010r. Nr28, poz.142
i146, Nr40, poz.230, Nr106, poz.675), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.
1241, z 2009r . Dz.U. Nr 219, poz.1706, z 2010r. Nr 108, poz.685, Nr96, poz.620),
art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art.222, art. 235, art.237, art.239, art.242,
art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr
157, poz.1240, z 2010r.Nr28, poz.146, Nr96, poz.620, Nr123, poz.835, Nr152,
poz.1020) Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 26.624.656,00 zł, w tym:
1. dochody bieżące: 23.898.596,00 zł;
2. dochody majątkowe: 2.726.060,00 zł; -jak w załączniku nr 1.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 26.164.656 zł, w tym:
1. wydatki bieżące: 20.274.643,00 zł;
2. wydatki majątkowe: 5.890.013,00 zł;
-jak w załączniku nr 2a i w załączniku nr 2b.
§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości 460.000,00 zł zostaje przeznaczona na
spłatę pożyczek i kredytów.
§ 4. Ustala się:
1. przychody budżetu w łącznej kwocie 3.200.000,00 zł;
2. rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.660.000,00 zł;
-zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 5. Ustala się rzeczowo-finansowy plan inwestycji, jak w załączniku nr 4.
§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz
emitowanych papierów wartościowych do wysokości 3.000.000,00 zł, w tym:
-na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu
2.000.000,-zł;
-na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,-zł.
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§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w następnym
roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy
i których termin zapłaty upływa w 2012 roku;
3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących
na uposażenie i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz w zakresie
wydatków majątkowych, polegających na dokonywaniu przeniesień miedzy
paragrafami i rozdziałami klasyfikacji wydatków, z wyłączeniem przeniesień
między działami;
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych
w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 8. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 144.000,00 zł.
2.Tworzy się rezerwę celową budżetu przeznaczoną na realizację zadań własnych
z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 46.000,00 zł.
§ 9. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości
120.000 zł przeznacza się na wydatki budżetu stanowiące realizację zadań
ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.
§ 10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych gminie ustawami oraz realizowanych na mocy
porozumień z organami administracji rządowej zawarto w załączniku nr 5.
§ 11. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane
w roku 2011 -jak w załączniku nr 6.
§ 12. Wydatki budżetu obejmują wyodrębniony fundusz sołectw na ogólną
kwotę 161.815 zł -jak w załączniku nr 7.
§ 13. Ustala się plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komprachcicach -jak w załączniku nr 8
§ 14. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Komprachcicach – jak w załączniku nr 9.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu
Załcznik nr 2
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
do uchwały nr II/6/10
Przewodniczący
ZałcznikRady
nr 2 Gminy
Rady Gminy Komprachcice
Antoni
do uchwały
nr
II/6/10 Wencel
z dnia 13 grudnia
2010 r.
Rady Gminy Komprachcice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA NA STRONIE WWW.BIP.KOMPRACHCICE.PL
z dnia 13 grudnia 2010 r.
Załcznik nr 2
do uchwały nr II/6/10
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 13 grudnia 2010 r.
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płatnoci przypadaj w okresie dłuszym ni rok;
15 3) gwarancje i porczenia udzielane przez j.s.t. (razem)
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Uchwała Nr II/6/10
Rady Gminy Komprachcice

z dnia 13 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr157, poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620,
Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020) w związku z art. 122 ust.2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z 2009r.; Dz.U. Nr 219, poz.1706,
z 2010r. Nr 96, poz.620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.1020, Nr161, poz.1078),
Rada Gminy Komprachcice uchwala co następuje:
§1
1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 – 2014 wraz
z prognozą kwoty długu na lata 2011-2014 stanowiącą załącznik nr 1
i załącznik nr 1a do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do
uchwały.
§2
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
1. związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2,
do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach
następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki
i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§3
Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek
organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których
mowa w § 2 uchwały.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku

Załącznik - wykaz przedsięwzięć na str. 3

Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Wencel

UCHWAŁA Nr II/8/10
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 13 grudnia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r.
Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz.1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010
Nr 47, poz. 278), Rada Gminy Komprachcice uchwala co następuje:
§1
1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie
gminy Komprachcice, określoną przez Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Komprachcicach.
2. Taryfa, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do uchwały.
§2
Taryfa, o której mowa w § 1 ma zastosowanie do odbioru ścieków
dokonywanych w okresie od dnia 28 lutego 2011 roku do dnia 27 lutego
2012 roku.
§3
Traci moc uchwała Nr XXVI/207/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 17
grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie
scieków.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice.
§5
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłosi taryfę w miejscowej
prasie oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Komprachcicach
w terminie do 7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Wencel

UCHWAŁA NR II/9/10
RADY GMINY KOMPRACHCICE
z dnia 13 grudnia 2010 r.
określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r.
Nr 23, poz. 220,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,z 2004r. Nr 102,
poz.1055, Nr 116,poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441,Nr 175,poz.1457,
z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009r. Nr 52, poz. 420 Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz.
146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 6 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008r. Nr
223, poz. 1464, z 2009r. Nr 18, poz.97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753,
Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 47, poz. 278), Rada Gminy Komprachcice
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie:
1) odbierania odpadów komunalnych nie segregowanych:
a) 16,44 zł -za pojemnik 80 l,
b) 22,06 zł -za pojemnik 110 l,
c) 22,61 zł -za pojemnik 120 l,
d) 42,81 zł -za pojemnik 240 l,
e) 62,91 zł -za pojemnik 1100 l.
2) odbierania odpadów komunalnych zbieranych w sposób
selektywny:
a) 12,40 zł -za pojemnik 80 l,
b) 14,38 zł -za pojemnik 110 l,
c) 15,76 zł -za pojemnik 120 l,
d) 29,33 zł -za pojemnik 240 l,
e) 61,95 zł -za pojemnik 1100 l.
3) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych w wysokości -25,00 zł /m 3.
§ 2. Do stawek opłat określonych w § 1 dolicza się należny podatek od
towarów i usług w wysokości określonej w odrębnych przepisach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XV/198/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 26
listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania
odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Wencel

Załącznik do uchwały Nr II/8/10
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 13 grudnia 2010 r.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Obowiązująca na terenie Gminy Komprachcice, na okres od dnia 28
lutego 2011 roku do dnia 27 lutego 2012 roku.
1. Informacje ogólne
Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe
odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Komprachcice na
okres 12 miesięcy od dnia 28 lutego 2011 roku do dnia 27 lutego 2012 roku
oraz określa warunki ich stosowania.
Taryfa została opracowana na podstawie zasad określonych w art. 20 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z pózn. zm.) – dalej
zwana ustawa, oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca
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2006r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886) – zwanego dalej rozporządzeniem.
Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą odbiorców usług w zakresie odbioru
ścieków świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne tut.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na terenie gm. Komprachcice
– dalej zwany Zakładem. Zakład wyznacza koszty uzasadnionych usług
kanalizacyjnych w oparciu o zasady rachunku ekonomicznego.
2. Rodzaj prowadzonej działalności
Zakład działa na podstawie statutu uchwalonego uchwałą Nr IX/85/99 Rady
Gminy Komprachcice z dnia 11 października 1999 r. ze zmianą (Uchwała Nr
XVI/125/08 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 września 2008 r.).
Przedmiot działania Zakładu w zakresie objętym ustawą stanowi świadczenie
usług w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odprowadzania
ścieków za pomocą urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych będących
w eksploatacji Zakładu.
Zakład działa w tym zakresie na terenie Gminy Komprachcice, przy czym
w zakresie odprowadzania ścieków obejmuje:
- m. Dziekaństwo – 57 dostawców
- część m. Chmielowice – 50 dostawców
Ścieki komunalne są odprowadzane i oczyszczane w oczyszczalni ścieków
w Opolu na podstawie zawartego Porozumienia.
Zakład jest Zakładem budżetowym i w myśl ustawy nie wymaga zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zakład działa zgodnie z Regulaminem
dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonym przez Radę
Gminy Komprachcice uchwałą nr XXXI/233/06 z dnia 26 czerwca 2006 r.
ze zmianami.
3. Rodzaj i struktura taryfy
Przy rozliczeniach za odebrane ścieki obowiązuje taryfa niejednolita
dwuczłonowa, składająca się z:
1) ceny -wyrażonej w złotych za l m3 odebranych ścieków,
2) stawki opłaty abonamentowej –płaconej za każdy okres rozliczeniowy
niezależnie od ilości odebranych ścieków, wyrażonej w złotych (za jeden
okres rozliczeniowy/za rozliczenie jednego przyrządu pomiarowego).
4. Taryfowe grupy odbiorców usług i stawki taryf dla poszczególnych grup
odbiorców
Taryfy za ścieki podzielone zostały poprzez określenie przedziałów dopuszczalnych
wartości wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach oraz na
podstawie rozliczeń za świadczone usługi. W zakresie odprowadzania ścieków
wyszczególnia się następujące taryfowe grupy odbiorców:
Grupa 1 -gospodarstwa domowe, odbiorcy instytucjonalni, podmioty
prowadzacie działalność gospodarczą odprowadzający wyłącznie ścieki
o charakterze bytowym.
Grupa 2 -zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe.
1.
Grupa 1 dotyczy: odbiorców, którzy odprowadzają ścieki z budynków
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej,
powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw
domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków.
Grupa ta obejmuje także odbiorców prowadzących działalność usługowa,
handlowa, składowa, transportowa, a woda zużywana jest wyłącznie dla
zaspokojenia potrzeb bytowych;
2.
Grupa 2 dotyczy: odbiorców prowadzących działalność handlowa,
przemysłowa, składowa, transportową lub usługowa, którzy odprowadzają
ścieki przekraczające dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń
określone w obowiązujących przepisach oraz których ścieki mogą zawierać
tłuszcze, zawiesiny i ekstrakty.
4.1 Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki:
Lp.
Taryfowa grupa
Wyszczególnienie Stawka
Jedn.miary
odbiorców
1
2
3
4
5
5,78 zł/m3
1 Gospodarstwa
cena za m3
odprowadzonych
domowe, odbiorcy
ścieków w zł
instytucjonalni,
podmioty
stawka opłaty
3,35 zł (za jeden
prowadzacie
abonamentowej
okres
działalność
rozliczeniowy/
gospodarczą
za rozliczenie
odprowadzający
jednego
wyłącznie ścieki
przyrządu
o charakterze
pomiarowego)
bytowym

2

zakłady
odprowadzające
ścieki
przemysłowe

5
cena za m3
10,51 zł/m3
odprowadzonych
ścieków w zł
stawka opłaty
3,35 zł (za jeden
abonamentowej
okres
rozliczeniowy/
za rozliczenie
jednego
przyrządu
pomiarowego)

Do wymienionych w tabeli cen i stawek dolicza się podatek VAT w wysokości
określonej w odrębnych przepisach prawa.
5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy
i urzadzenia pomiarowe Rozliczenia za odprowadzane ścieki.
Rozliczenia z odbiorcami usług w zależności od ich sklasyfikowania dokonywane
biedą na podstawie :
- ceny brutto – wyrażonej w zł/m3
- stawki brutto opłaty abonamentowej – płaconej za każdy okres rozliczeniowy
bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody (lub też całkowitego
jego braku) wyrażonej w zł/jeden okres rozliczeniowy/jeden przyrząd
pomiarowy. Stawka ta tworzona jest na podstawie kryteriów zawartych w §
13 pkt. 3 Rozporządzenia.
Opłata abonamentowa pobierana jest za jednostkę usługi odczytu –
w rozliczeniach w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego.
a) Rozliczenia za zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie
z przepisami w/w ustawy i rozporządzenia;
b) O ile umowa zawarta z Odbiorcą usług nie stanowi inaczej łączna opłata
za zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za okres rozliczeniowy
świadczenia usług;
c) Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług niezależnie
od tego, czy Odbiorca usług zrzucał ścieki w okresie rozliczeniowym;
d) Odbiorca usług dokonuje zapłaty za odprowadzone ścieki na warunkach
i w terminach określonych w umowie;
e) Ilość odprowadzanych ścieków dla nieruchomości wyposażonych
w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie wskazań tych urządzeń;
f) W rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny koszt
wodomierz dodatkowy do celów ustalenia bezpowrotnie zużytej wody, ilość
odprowadzonych ścieków ustalana jest jako różnica odczytów wodomierza
głównego i dodatkowego;
g) W przypadku, gdy przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne
świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków i brak jest urządzenia
pomiarowego oraz brak jest wodomierzy na jakichkolwiek ujęciach wody,
ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych
norm zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach - jako
równą ilości ścieków określonej w umowie.
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.
6.1. Zakres świadczonych usług dla taryfowych odbiorców
1. Zakres świadczonych usług przez Zakład wynika z zawartej umowy.
2. Zgodnie z rozporządzeniem opłata abonamentowa dotyczy dokonanego
odczytu i rozliczenia (obciąża klienta tylko w chwili dokonania odczytu
i rozliczenia) i jest naliczana za okres rozliczeniowy (okres rozliczeniowy
wynosi 3
miesiące);
3. W zależności od ponoszonych przez Zakład kosztów, ustalono stawki
opłat dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług w zakresie
zbiorowego odprowadzania ścieków. Jakość odbieranych ścieków (stopień
zawartych w nich zanieczyszczeń) z poszczególnych źródeł ich pochodzenia
powoduje przy stałych kosztach ich przesyłu
zmienne koszty oczyszczenia.
4. Zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonywane jest dla wszystkich odbiorców
usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne;
5. Zakład świadczy usługi w zakresie odprowadzania ścieków dla mieszkańców
gm. Komprachcice – dla m. Dziekaństwo – 57 odbiorców i Chmielowice – 50
odbiorców;
6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.
Określone w taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu
standardów jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących
przepisów prawa, oraz w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania
ścieków uchwalonym przez Radę
Gminy Komprachcice w uchwale nr XXXI/233/06 z dnia 26 czerwca 2006 r.
ze zmianami.
W okresie obowiązywania nowych taryf Zakład realizuje bieżące naprawy
i usuwanie awarii oraz bieżące naprawy przepompowni.
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POMYŚLMY W ŚWIĘTA...
...O DZIEWCZYNCE Z ZAPAŁKAMI
Sala widowiskowa Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach
wypełniła się po brzegi podczas spektaklu„Dziewczynka z zapałkami”,
który odbył 19 grudnia br.
„Dziewczynka z zapałkami” to jedna z bardziej przejmujących baśni Hansa
Christiana Andersena. Niezwykle emocjonalne przedstawienie śmierci
człowieka, tym bardziej dramatyczne, że dotyczy małego, niewinnego
dziecka. W odniesieniu do bezsensowności i okrucieństwa takiego właśnie
końca, pisarz próbował nadać śmierci nowe znaczenie. Oswoić, znaleźć
w niej sens i piękno, uwznioślić, a przez to ułatwić niejako jej pojmowanie.
Tak też potraktowali baśń twórcy spektaklu, który w SOK wystawił teatr
„Akcik” w autorskiej aranżacji muzycznej Łukasza Gliniorza. Wspaniale
zagrane role, zwłaszcza dzieci, jak zwykle doskonała scenografia i głęboka
symbolika wszystkiego, co działo się na scenie sprawiły, że na widowni
panowała pełna refleksji cisza. Refleksji, która powinna nam towarzyszyć
nie tylko przez czas świąt.
Dag

KONKURS SZOPEK 2010
Na tegoroczny konkurs zgłoszono 19 prac, które oceniały: Marta Ostrowska,
Linda Wencel oraz Joanna Oborska.
- Ubolewamy, że w tym roku przyjechało tak mało prac, ale w dużej
części było to spowodowane trudnymi warunkami drogowymi, w
przyszłym roku na pewno będzie lepiej, przecież zazwyczaj możemy
podziwiać 60 – 70 szopek, kiedyś nawet było 98 – przypomina dyrektor
SOK, Anna Koszyk.
Komisja konkursowa doceniła zwłaszcza własny wkład twórców szopek,
mniej punktów dostawały dzieła, gdzie wykorzystywano gotowe elementy,
najwięcej – te, które w całości zostały wykonane samodzielnie.
I miejsca
Jakub Tokarski PSP Rozwadza
Tomasz Sordoń PG Dębska Kuźnia
II miejsca
Paulina Gola – PSP Komprachcice
Paulina Drąg – PSP Domecko
III miejsca
Alicja Maciejewska – PSP Rozwadza
Kacper Tokarski – PSP Rozwadza
Tobiasz Bujdlla – PSP Luboszyce
Reszta uczestników otrzymała wyróżnienia. Nagrody oraz dyplomy
ufundował Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach.
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SPOTKANIE DYREKTORÓW
STOWARZYSZENIA SZKÓŁ
INNOWACYJNYCH REGIONU
OPOLSKIEGO
DAWAĆ I BRAĆ
Ponad czterdziestu dyrektorów szkół odwiedziło w połowie
grudnia gminę Komprachcice. Seminarium poświęcone tradycjom
bożonarodzeniowym przygotowały trzy nasze placówki, które
należą do prestiżowego Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych
Regionu Opolskiego (SSI): Publiczna Szkoła Podstawowa
w Komprachcicach, Publiczne Gimnazjum oraz Publiczna Szkoła
Podstawowa w Polskiej Nowej Wsi.
SSI to zrzeszenie ponad czterdziestu szkół – od poziomu podstawowego
do ponadgimnazjalnego – z całego województwa opolskiego.
W grupie tej są trzy placówki komprachcickie. Ideą stowarzyszenia
jest promowanie działalności takich szkół, w których realizuje się
programy, czy projekty o charakterze innowacyjnym – to placówki,
które angażują się dużo więcej w kształcenie uczniów, niż wymaga to
obowiązujący program nauczania. Przynależność do stowarzyszenia
wymaga od szkoły, jej kadry pedagogicznej i uczniów udowodnienia,
że wdrażane są tutaj innowacje pedagogiczne. Jeśli zgłoszona
innowacyjność zostanie doceniona, szkoła wchodzi do sieci,
która daje nie tylko możliwość promowania własnych sukcesów
pedagogicznych, ale też podglądania, jakie projekty realizuje się
w innych placówkach.
- W stowarzyszeniu są szkoły, które starają się robić coś więcej,
wychodzą poza standardy – tłumaczy Leonard Pietruszka, dyrektor
komprachcickiego gimnazjum, które w SSI jest od 2007 r. i dodaje: To oferta dla tych szkół, tych dyrektorów, którzy chętnie dzielą
się swoimi pomysłami, nie chowają ich pod poduszkę. Te szkoły
muszą chcieć się dzielić.
Taka jest zasada działania stowarzyszenia – dzielisz się i podglądasz,
jak pracują inni. Dzięki temu standardy nauczania w tych placówkach
są coraz wyższe. Każda ze szkół organizuje seminaria adresowane
do konkretnych nauczycieli przedmiotu, jak i do dyrektorów.
Ostatnie spotkanie o charakterze wigilijnym miało miejsce właśnie
u nas. Dyrektorzy odwiedzili w Komprachcicach gimnazjum i szkołę
podstawową, gdzie w różnych klasach pod hasłem bożonarodzeniowych
tradycji prezentowane były sposoby pracy z uczniem.
- Zaproponowaliśmy udział w czterech lekcjach: w klasie
pierwszej dyrektorzy wspólnie z dziećmi przygotowywali
ozdoby choinkowe, była lekcja o tradycji świątecznej w krajach
anglojęzycznych, zapachy kuchni w języku niemieckim i tradycja
bożonarodzeniowa w rodzinie śląskiej – wymienia Anita Jesse,
dyrektorka PSP w Komprachcicach.
W Polskiej Nowej Wsi goście zostali zaproszeni do udziału w wyjątkowym
koncercie, podczas którego uczniowie zagrali na cymbałach,
piątoklasista Dawid Smarzlik na flecie poprzecznym, a Magdalena
Kopeć z klasy II dała popis rewelacyjnej gry na skrzypcach. Były
kolędy żywiołowo wyśpiewane przez grupę uczniów i tematyczna
scenka w języku polskim i angielskim. Zofia Kotońska, dyrektorka
szkoły dziękując za wizytę zwróciła uwagę na fakt, że mimo tego,
iż placówka nie jest olbrzymia, innowacje wprowadzane w niej
są równie skuteczne, co w innych szkołach. Doceniła to w swoim
wystąpieniu prezes stowarzyszenia Irena Koszyk, którą ujęły prezentacje
komprachcickich szkół.
Dyrektorzy spędzili jeszcze wspólnie czas w Ochodzach, gdzie na
miejscowym boisku kolędowali wspólnie czas przy ognisku.
Dagmara Syguła
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MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ
CHŁOPCÓW
Na początku grudnia rozegrany został Turniej Piłki Ręcznej Chłopców
o Puchar Starosty Opolskiego. Udział w zmaganiach wzięło pięć
drużyn z Opola, Biadacza, Ozimka, Tarnowa Opolskiego oraz drużyna
gospodarzy LKS OSiR Komprachcice.
Nasi szczypiorniści w trzech meczach odnotowali tylko jedną porażkę
i ukończyli turniej na drugim miejscu.
Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. KS GWARDIA OPOLE
2. LKS OSiR KOMPRACHCICE
3. M-GTS SIÓDEMKA OZIMEK
4. PG BIADACZ
5. PG TARNÓW OPOLSKI
Wyróżnienia indywidualne - najlepsi zawodnicy w zespołach:
KS GWARDIA OPOLE - Kowalski Rafał
LKS OSiR KOMPRACHCICE - Denis Jendryca
M-GTS SIÓDEMKA OZIMEK - Żak Szymon
PG BIADACZ - Fila Damian
PG TARNÓW OPOLSKI - Zyła Piotr
LKS OSiR grał w składzie: Żytyński Feliks, Jarosz Tomasz - Jendryca
Oliwer 2, Jendryca Denis 13, Szyma Marek 6, Miłek Szymon 2, Mróz
Robert 3, Łukomski Patryk 2, Więcek Łukasz 1, Gabrielczyk Michał 10,
Żyto Krzysztof 6.

LIGA I
7 KOLEJKA
DRUŻYNA
ROZEGRANYCH		
PUNKTY
BOG STAR OPOLE
7 		
18
GRON-TECH OPOLE
7 		
13
BAUMAR FUTSAL TEAM
7 		
11
MARKAM RODŁO OPOLE
7 		
11
SĄSIEDZI OPOLE
7 		
11
ZWSE COLUMBEX OPOLE
6 		
11
HOLLAND CONTRACTING
7 		
9
FOOTBALL SPORT OPOLE
7 		
5
ASTRUM OPOLE
6
1 		
0STARA GWARDIA OPOLE
7 		
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

4

II LIGA
kolejka 8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Drużyna
Rozegranych 		
CASTORAMA OPOLE
7 		
BONGO OPOLE
8 		
CLIMBEX PIORUN ZAODRZE
7 		
GLADIATORS OPOLE
8 		
NSZZ „P” ZAODRZE OPOLE
6 		
KS GRUNT OPOLE
7 		
FADOME TEAM ZŁOTNIKI
5 		
SZRON BIS ŁUBNIANY
7 		
TOMMI ESTUDIANTES OPOLE
7 		
GRUPA JD OPOLE
8 		
MAX-BRUK
6 		

Punkty
21
15
15
15
12
12
10
6
4
3
0

III LIGA A
Kolejka 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Drużyna
Rozegranych 		
ZAKŁAD KOMUNALNY OPOLE
6 		
STANGUM OPOLE
6 		
MANIEX-ZWM OPOLE
6 		
BRUTAL OPOLE
6 		
GALA DACHY OCHODZE
6 		
LATEX OPOLE
5 		
ECO SA OPOLE
6 		
FIRSTONE CHRZĄSTOWICE
5 		
JUNAJTET OPOLE
6 		
GKS KOMPRACHCICE
6 		

Punkty
18
12
11
10
10
6
6
5
4
0

III LIGA B
Kolejka 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Drużyna
Rozegranych 		
MILAND DESPERADOS OPOLE
6 		
LEROY MERLIN OPOLE
6 		
WILD DOGS OPOLE
6 		
BERLAND DOMECKO
5 		
LKS CHMIELOWICE
6 		
TEMPO OPOLE
6 		
PRZYSZŁOŚĆ OPOLE
5 		
FC OSTOJA OPOLE
6 		
OUTSIDER OPOLE
6 		
LKS CHMIELOWICE II
6 		

Punkty
18
13
11
10
9
9
8
3
3
0

W poprzednim numerze "Wieści"
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