
RG.0002.30.S.VII.2017 

 

PROTOKÓŁ Nr XXX.2017 

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 

która odbyła się w dniu 30 listopada 2017 r. 

        w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach    

            przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach 

 

Ad. 1 

XXX Sesję Rady Gminy Komprachcice otworzył Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan 

Krzysztof Szopa o godz. 14.15. Powitał wszystkich przybyłych radnych, gości zaproszonych (wg 

załączonych list obecności), udział w Sesji wzięło 10  radnych, co stanowi kworum pozwalające do 

podejmowania prawomocnych decyzji. 

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

międzysesyjnym  

i podpisanych umowach. 

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017. 

6. Informacja w sprawie analizy oświadczeń majątkowych za rok 2016. 

7. Informacja o Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach - 

podmiocie w którym jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie 

użyteczna. 

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2018 rok; 

2) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 

bezdomnych; 

3) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie sołectw Polska Nowa Wieś  

i Osiny; 

4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018; 

5) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018; 

6) zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze 

inkasa, określenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso; 

7) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Domecku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Domecku; 

8) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej 

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

im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach; 

9) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej  

im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową  

im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi; 

10) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Wawelnie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Wawelnie; 

11) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok; 

9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 



10. Wolne wnioski i zapytania. 

11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

12. Zakończenie. 

 

Ad. 3 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował, iż protokół z obrad XXIX 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). 

Zaproszeni goście Pani Bogumiła Grudzień Kuligowska Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego Urzędu Miasta Opola i Pan Krzysztof Maślak Komendant Straży Miejskiej Opola    

przedstawili sprawy związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Opolu. Przedstawiono również 

procedurę prawną związaną z zawarciem Porozumienia w sprawie utworzenia międzygminnej Straży 

Miejskiej na terenie naszej Gminy, obowiązywałoby od 1 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Wójt 

Gminy przedstawił sprawy finansowe - koszt w roku  2018 - 80.000 zł. Radni poparli działania Wójta 

Gminy zmierzające do utworzenia międzygminnej straży. 

Ad. 5 

Rada Gminy zapoznała się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 

2016/2017 (informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 6 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy przedstawił informację w sprawie analizy oświadczeń 

majątkowych za rok 2016. (informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 7 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy przedstawił informację o Zakładzie Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Komprachcicach - podmiocie w którym jest wykonywana kara ograniczenia 

wolności oraz praca społecznie użyteczna (informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 8 

Stwierdzono, że wymagane materiały na sesję radni otrzymali i przystąpiono do głosowania nad 

każdym z tych projektów: 

1) projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Komprachcice  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2018 rok, zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 30 października 2017 r.  

- Uchwałę nr XXX.208.2017 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu); 

2) projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 

schronisku dla osób bezdomnych, zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 13 listopada 2017 

r. - Uchwałę nr XXX.209.2017 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu); 

3) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie 

sołectw Polska Nowa Wieś i Osiny, zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 13 listopada 

2017 r. - Uchwałę nr XXX.210.2017 podjęto przy 8 głosach  

- za i 2 – wstrz.; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

4) Wiceprzewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości na rok 2018, zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 22 listopada 

2017 r. -  Uchwałę nr XXX.211.2017 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu); 

5) projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  

na rok 2018, zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 22 listopada 2017 r. - Uchwałę nr 



XXX.212.2017 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu); 

6) projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości  

od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia  

za inkaso, zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 22 listopada 2017 r., radny Józef Kremer 

złożył oświadczenie o wyłączeniu się z głosowania nad w/w uchwałą - Uchwałę nr 

XXX.213.2017 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu); 

7) projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową  

w Domecku, zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 20 listopada 2017 r. - Uchwałę nr 

XXX.214.2017 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu); 

8) projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego  

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

w Komprachcicach, zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 20 listopada 2017 r. - Uchwałę 

nr XXX.215.2017 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu); 

9) projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi w ośmioletnią 

Publiczną Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi, zgodnie z 

wnioskiem Wójta Gminy z dnia 20 listopada 2017 r. - Uchwałę nr XXX.216.2017 podjęto 

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

10) projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową  

w Wawelnie, zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 20 listopada 2017 r. -  Uchwałę nr 

XXX.217.2017 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu); 

11) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, zgodnie z wnioskiem 

Wójta Gminy z dnia 22 listopada 2017 r. - Uchwałę nr XXX.218.2017 podjęto jednomyślnie; 

(podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

Ad. 9 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy  przekazał  informacyjnie: protokoły z posiedzenia Komisji 

Społecznej  nr 42.2017 i nr 6.2017 Komisji Rewizyjnej są dostępne do wglądu w BIP. 

 

Ad.10 

Wnioski, zapytania, interpelacje: brak 

Ad.11 

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

Radni w dyskusji wyrazili poparcie w sprawie powołania straży gminnej w Gminie Komprachcice 

dając tym samym wyraźny sygnał aby Wójt Gminy kontynuował procedury mające na celu powołanie 

straży gminnej. 

 

Ad.12 

Obrady XXX Sesji Rady Gminy Komprachcice zakończono o godz. 17.00. 

 

protokołowała: 

insp. Bożena Fedorowska                 przewodniczył 

   Wiceprzewodniczący Rady Gminy                  

              Krzysztof Szopa 



 

 


