
RG.0002.25.S.VII.2017 

 

PROTOKÓŁ Nr XXV.2017 

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 

która odbyła się w dniu 9 maja 2017 r. 

        w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach    

            przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach 

Ad. 1 

XXV Sesję Rady Gminy Komprachcice otworzył Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan 

Krzysztof Szopa o godz. 15.30. Powitał wszystkich przybyłych radnych zgodnie z załączona listą 

obecności. Udział w Sesji wzięło 9 radnych, co stanowi kworum pozwalające do podejmowania 

prawomocnych decyzji. 

W Sesji udział wzięli także Wójt Gminy - Pan Leonard Pietruszka, inspektor ds. ochrony środowiska  

- Pani Regina Jurek, inspektor ds. rozwoju gminy - Pani Joanna Słodkowska-Mędrecka. 

 

Nieobecni radni: Paweł Pawleta, Damian Piechaczek, Piotr Purul, 

Obecnych na sali obrad 8 radnych. 

Ad. 2 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV.87.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia  

9 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Komprachcice. 

5. Zakończenie obrad. 

Ad. 3 

Protokół z obrad XXIV Sesji Rady Gminy Komprachcice został podpisany. Protokół był wyłożony do 

wglądu na sali obrad, a wcześniej był dostępny w Biurze Rady Gminy oraz jest do wglądu na stronie 

internetowej: bip.komprachcice.pl . 

Obecnych na Sali obrad 9 radnych 

Ad. 4 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV.87.2016 

Rady Gminy Komprachcice z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Komprachcice, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 8 maja 2017 r.  

Pani Joanna Słodkowska-Mędrecka - inspektor ds. rozwoju gminy przedstawiła powody, dla których 

zwołano sesję nadzwyczajną. Uchwała, która ma być podjęta na sesji dotyczy Programu Gospodarki 

Niskoemisyjnej Gminy Komprachcice, który ma bezpośredni związek z wnioskiem o dofinansowanie 

na realizację projektu pt. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 429 na 

odcinku Komprachcice-Ochodze”. Warunkiem bezwzględnym otrzymania dotacji jest wpisanie ww. 

projektu do realizacji wraz z wskaźnikami w PGN oraz zaopiniowanie dokumentu przez Wojewódzki 

lub Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto każda zmiana dokumentu 

musi być opiniowana. WFOŚiGW nie opiniuje samego dokumentu lecz dopiero po przyjęciu go uchwałą 

przez Radę Gminy. Gmina Komprachcice jako jedna z pierwszych przyjęła PGN korzystając z dotacji 

udzielanej przez NFOŚiGW. Program został pozytywnie zaopiniowany przez NFOŚiGW. Wówczas nie 

było wymagane wpisanie wskaźników oszczędności energetycznej przy poszczególnych zadaniach.                           



W styczniu Rada Gminy przyjęła uchwałę o zmianie PGN o ww. wskaźniki m.in. na potrzeby projektu 

dot. budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Komprachcice - Ochodze. Po przekazaniu PGN do 

WFOŚiGW do zaopiniowania - WFOŚiGW zażądał jeszcze wprowadzenia dodatkowych zmian  

w dokumencie. Uwzględniając ww. sugestie zmiany te naniosła Pani Regina Jurek – inspektor ds. 

ochrony środowiska oraz pan Jacek Kosidło – inspektor ds. budowlanych, co pozwoliło Gminie 

zaoszczędzić co najmniej 4 tys. zł, ponieważ taką kwotę pobierają firmy zewnętrzne za modyfikację 

dokumentu. W ubiegłym tygodniu tj. 5 maja popołudniu wpłynęło do Urzędu Gminy w Komprachcicach 

pismo z uwagami Instytucji Finansującej dotyczące wniosku Starostwa Opolskiego, w którym jako 

jedno z zadań widnieje „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 429 na 

odcinku Komprachcice-Ochodze”. W piśmie tym nie ma bezpośrednio wezwania dla Gminy 

Komprachcice, ale idąc drogą analogii podobna sytuacja dot. PGN jest w Gminie Chrząstowice, od 

której zażądano dostarczenia opinii WFOŚiGW do zmian wprowadzonych w PGN. Ostateczny termin 

złożenia uzupełnień to 12 maja br. stąd zwołanie w Gminie Komprachcice sesji nadzwyczajnej. 

Niedotrzymanie terminu jest jednoznaczne z pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Po podjęciu 

uchwały przez Radę Gminy Uchwała wraz z PGN zostanie przekazana do WFOŚiGW celem jej 

zaopiniowania. Po uzyskaniu opinii dokumenty zostaną przekazane Aglomeracji Opolskiej.  

Uchwałę nr XXV.175.2017 podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu); 

Ad.5 

Obrady XXV Sesji Rady Gminy Komprachcice zakończono o godz. 16.30. 

 

 

protokołowała: 

Insp. Bożena Fedorowska                 przewodniczył  

   Przewodniczący Rady Gminy                  

              Łukasz Dydzik 
 


