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PROTOKÓŁ Nr XXVIII.2017 

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 

która odbyła się w dniu 6 września 2017 r. 

        w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach    

            przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach 

 

Ad. 1 

XXVIII Sesję Rady Gminy Komprachcice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Łukasz 

Dydzik o godz. 14.00. Powitał wszystkich przybyłych radnych, gości zaproszonych (wg załączonych 

list obecności), udział w Sesji wzięło 11 radnych, co stanowi kworum pozwalające do podejmowania 

prawomocnych decyzji. 

Obecnych na sali obrad 11  radnych. 

Ad. 2 

Wójt złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 6: 

10) przeznaczenia mienia oraz przejęcia należności i zobowiązań Publicznego Gimnazjum im. Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach przez Publiczną Szkołę Podstawową im. ks. Jana 

Twardowskiego w Komprachcicach – przyjęto jednomyślnie. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

4. Informacja Wójta z realizacji uchwał, podjętych zarządzeń, działalności w okresie 

międzysesyjnym i podpisanych umowach. 

5. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Komprachcice, kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji 

kultury za okres I półrocza 2017 roku. 

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Komprachcice; 

2) nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Komprachcice; 

3) zmiany Uchwały nr XIX.120.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 7 listopada 2016 r.  

w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek 

organizacyjnych Gminy Komprachcice; 

4) uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komprachcice na lata 2017-2020; 

5) zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2017-2020; 

6) zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.; 

7) dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Komprachcice 

instrumentem płatniczym; 

8) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Miasto Opole mienia Gminy Komprachcice  

w związku ze zmianą granic gmin, w drodze porozumienia zainteresowanych Gmin; 

9) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziekaństwo w Gminie 

Komprachcice; 

10) przeznaczenia mienia oraz przejęcia należności i zobowiązań Publicznego Gimnazjum im. 

Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach przez Publiczną Szkołę Podstawową im. 

ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach. 

7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 



8. Wolne wnioski i zapytania. 

9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

10. Zakończenie. 

 

Ad. 3 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż protokół z obrad XXVII 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 .  

Ad. 4 

Wójt przedstawił informację z realizacji uchwał, podjętych zarządzeń, działalności w okresie 

międzysesyjnym i podpisanych umowach (informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 5 

Rada Gminy zapoznała się informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy Komprachcice, 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych 

instytucji kultury za okres I półrocza 2017 roku – została przyjęta do akceptującej wiadomości 

(stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

Ad. 6 

1) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel 

Gminy Komprachcice Panu Franciszkowi Wilczkowi zgodnie z wnioskiem Dyrektora 

Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach z dnia 21 czerwca 2017 r.. Uchwałę nr 

XXVIII.188.2017 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu); 

Uroczyście wręczono Panu Franciszkowi Wilczkowi Akt Nadania tytułu Honorowy Obywatel 

Gminy Komprachcice. 

2) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel 

Gminy Komprachcice Panu Andrzejowi Bojarskiemu zgodnie z wnioskiem Dyrektora 

Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach z dnia 21 czerwca 2017 r.. Uchwałę nr 

XXVIII.189.2017 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu); 

Uroczyście wręczono Panu Andrzejowi Bojarskiemu Akt Nadania tytułu Honorowy Obywatel 

Gminy Komprachcice. 

3) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIX.120.2016 

Rady Gminy Komprachcice z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi 

administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy 

Komprachcice, zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 24 sierpnia 2017 r. Uchwałę nr 

XXVIII.190.2017 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu); 

4) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Komprachcice na lata 2017-2020, zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy 

z dnia 24 sierpnia 2017 r. Uchwałę nr XXVIII.191.2017 podjęto jednomyślnie; (podjęta 

uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

5) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej gminy na lata 2017-2020 zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 28 sierpnia 

2017 r. Uchwałę nr XXVIII.192.2017 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu); 

6) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 

2017 r. zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 28 sierpnia 2017 r. Uchwałę nr 

XXVIII.193.2017 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu); 

7) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków 

 i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Komprachcice instrumentem płatniczym 



zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 28 sierpnia 2017 r. Uchwałę nr XXVIII.194.2017 

podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

8) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

przejęcie przez Miasto Opole mienia Gminy Komprachcice w związku ze zmianą granic gmin, 

w drodze porozumienia zainteresowanych Gmin, zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 

29 sierpnia 2017 r. Pan Leonard Pietruszka Wójt Gminy przekazał  informację w sprawie 

przeprowadzonych rozmów z Prezydentem Miasta Opole dotyczących porozumienia w 

zakresie przekazania majątku sołectw  Chmielowice i Żerkowice, które od 1 stycznia 2017 r. 

stały się częścią Miasta Opola oraz propozycji wzajemnej współpracy na różnych 

płaszczyznach służących zaspokojeniu potrzeb mieszkańców. 

Pan Arkadiusz Wiśniewski Prezydent Miasta Opola i Pani Renata Ćwirzeń-Szymańska 

Skarbnik Miasta Opola przedstawili, że współpraca będzie dotyczyć min. polityki społecznej 

tj. karty „Opolski Senior” i „Opolska Rodzina” oraz poprzez wspólne realizowanie projektów 

drogowych w ramach Aglomeracji Opolskiej oraz zabezpieczenia wkładu własnego Gminy 

Komprachcice przez Miasto Opole w kwocie 1-1,5 mln zł. 

Pytanie radnego Krzysztofa Szopy w sprawie rozszerzenie działania straży miejskiej na 

terenie naszej gminy - Prezydent odpowiedział, że brak jest możliwości kadrowych, 

należałoby się zastanowić nad możliwością przeznaczenia w budżecie gminy środków na  

realizację zadań przez Policję. 

Radny Paweł Pawleta zwrócił się z pytaniem czy istnieje możliwość zamrożenia ceny na 

wywóz nieczystości na kilka lat –  nie ma takiej możliwoći. 

Uchwałę nr XXVIII.195.2017 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu); 

9) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Dziekaństwo w Gminie Komprachcice zgodnie  

z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 28 sierpnia 2017 r.  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) Rada Gminy Komprachcice rozstrzyga, co 

następuje: 

1)  Uwaga z dnia 16.04.2015 r. zgłoszona do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Dziekaństwo wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 30 marca 

2015 r. do 30 kwietnia 2015 r. w sprawie powiększenia terenu zabudowy jednorodzinnej 

oznaczonej symbolem 18MN o część trenu 5R przyległego do terenów 12MN, 13MN, 15MN, 

18MN. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta (10 radnych głosowało za nie 

przyjęciem uwagi, 1 radny wstrzymał się od głosu) 

2)  Uwaga z dnia 11.05.2015r.  zgłoszona do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Dziekaństwo wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 30 marca 

2015 r. do 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: 

a) rezygnacji z projektowanego połączenia dróg wewnętrznych 1KDW i 2KDW położonych 

wzdłuż istniejącego rowu melioracyjnego, które to połączenie dróg oraz zarurowanie rowu w 

ocenie zgłaszającego uwagę uniemożliwi udrażnianie drenaży 

i spowoduje podtopienia okolicznych pól i budynków,  

b) przedłużenia istniejącej ul. Polnej do działek terenu 3MN i uzupełnienie projektowanej 

zabudowy lub rezygnacji z projektowania działek na tym terenie, 

c) rezygnacji z łączenia dróg 1KDW i 2KDW, zakończenie ich placami manewrowymi. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta (10 radnych głosowało za nie 

przyjęciem uwagi, 1 radny wstrzymał się od głosu) 

3) Uwaga z dnia 25.07.2016r.  zgłoszona do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Dziekaństwo ponownie wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 

18 lipca 2016 r. do 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany przeznaczenia działki nr 472/8 na 



tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta (10 radnych głosowało za nie 

przyjęciem uwagi, 1 radny wstrzymał się od głosu) 

4) Uwaga z dnia 05.08.2016r.  zgłoszona do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Dziekaństwo ponownie wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 

18 lipca 2016 r. do 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany przeznaczenia działki nr 472/8 na 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta (10 radnych głosowało za nie 

przyjęciem uwagi, 1 radny wstrzymał się od głosu) 

Uchwałę nr XXVIII.196.2017 podjęto przy 10 głosach - za i 1 głosie - przeciw; (podjęta 

uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

 

10) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie przeznaczenia mienia oraz przejęcia 

należności i zobowiązań Publicznego Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego  

w Komprachcicach przez Publiczną Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego  

w Komprachcicach zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2017 r. Uchwałę nr 

XXVIII.197.2017 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu). 

Ad. 7 

Przewodniczący Rady Gminy  przekazał  informacyjnie: protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli nr 

5.2017 i protokół z posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej nr 29.2017 są dostępne do wglądu 

w BIP. 

 

Ad.8 
Przewodniczący RG przedstawił informację w sprawie udzielonych odpowiedzi na wnioski  

i interpelacje radnych złożone  na ostatniej Sesji RG i w okresie międzysesyjnym. (informacja stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu) 

Ad.9 

Wójt Gminy odpowiadał na pytania wynikające z bieżącej pracy Urzędu Gminy. 

Wójt Gminy podziękował sołectwu Komprachcice za organizację gminnych dożynek. 

Zapytania: 

- sprawdzić kto ustawił znaki „droga wewnętrzna” w sołectwach Domecko i Dziekaństwo, 

- ustalić kto jest właścicielem zbiornika p-poż w Domecku przy pętli autobusowej, zlecić jego             

zasypanie, 

- ustalić termin spotkania w sprawie zgłoszeń dotyczących niebezpiecznego poruszania się po drogach 

w gminie transportów wojskowych, 

- ustalić czy drzewostan przy drodze na trasie w kierunku Domecka jest do przycięcia lub wycięcia. 

 

Pani Zofia Kotońska Dyrektor  Publicznej Szkoły Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi odniosła się do 

zapisów w protokole Komisji Społecznej nr 37.2017 oraz informacji przekazanych na blogu o 

Komprachcicach dotyczących funkcjonowania oświaty w gminie, dojdzie  do spotkania w celu 

omówienia sprawy. 

Ad.10 

Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Komprachcice zakończono o godz. 18.30. 

protokołowała: 

insp. Bożena Fedorowska                 przewodniczył 

   Przewodniczący Rady Gminy                  

              Łukasz Dydzik 


