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PROTOKÓŁ Nr XXXI.2017 

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 

która odbyła się w dniu 19 grudnia 2017 r. 

        w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach    

            przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach 

 

 

Ad. 1 

XXXI 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. 

Ad. 2 

Rada Gminy w głosowaniu jednomyślnie  przyjęła zmiany w porządku obrad: 

1) wycofanie w pkt 5.2) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie 

sołectwa Dziekaństwo (materiały stanowią załącznik do niniejszego protokołu); 

2) wycofanie w pkt 5. 3) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę (materiały stanowią 

załącznik do niniejszego protokołu); 

3) wprowadzenie w pkt 5.2) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Komprachcice; 

4) wprowadzenie w pkt 5.3) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok; 

5) wykreślenie w pkt 5.9) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Komprachcice; 

6) wykreślenie w pkt 5.10)  zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. 

 

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. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole o utworzeniu wspólnej Straży 

Miejskiej; 

2) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice; 

3) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok; 

4) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2018; 

5) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020; 

6) zmiany Uchwały Nr XX/166/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie 

ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za 

warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; 

7) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2018 – 2021; 

8) uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok. 

6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 



7. Wolne wnioski i zapytania. 

8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

9. Zakończenie. 

 

 Ad. 3 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż protokół z obrad XXX 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). 

Zaproszony na posiedzenie Rady Gminy Pan Mateusz Rak Kierownik Lotniczego Pogotowia 

Ratunkowego z Filii Opole przedstawił roczne podsumowanie działalności : odbyło się 485 wylotów  

w ciągu całego roku. Wójt przekazał informację, że w przyszłym roku będzie realizowana baza docelowa. 

Ad. 5 

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

z projektów uchwał: 

1) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole  

o utworzeniu wspólnej Straży Miejskiej, zgodnie z przedstawionym uzasadnieniem Wójta Gminy  

- uchwałę nr XXXI.219.2017 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu); 

 

2) projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Komprachcice, zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 11 grudnia 2017 r.  

- uchwałę nr XXXI.220.2017 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu) 

 

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

Gminy z dnia 11 grudnia 2017 r. i pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4751.6.2017 

- uchwałę nr XXXI.221.2017 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu); 

 

4) projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018, zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy  

z dnia 7 grudnia 2017 r. - uchwałę nr XXXI.222.2017 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

 

5) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020, 

zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 7 grudnia 2017 r. - uchwałę nr XXXI.223.2017 podjęto 

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

 

6) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/166/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia  

31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, 

mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, zgodnie z wnioskiem 

Wójta Gminy z dnia 8 grudnia 2017 r. - uchwałę nr XXXI.224.2017 podjęto jednomyślnie; (podjęta 

uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

 

7) projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2018  

- 2021, zapoznano się z uchwałą nr 659/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Opolu z dnia  12 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały  



o wieloletniej prognozie finansowej gminy Komprachcice (stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu) - uchwałę nr XXXI.225.2017 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu); 

 

8) projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok, zapoznano się z uchwałą  

nr 605/2017  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12 grudnia 2017 

r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Komprachcice na 2018 r. 

(stanowi załącznik do niniejszego protokołu), uchwałą nr 606/2017 z dnia 12 grudnia  

2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały 

budżetowej Gminy Komprachcice na 2018 r. (stanowi załącznik do niniejszego protokołu), oraz 

pozytywną opinią Komisji Budżetowo-Gospodarczej do przedłożonego projektu budżetu na rok 2018 

r. (stanowi załącznik do niniejszego protokołu) - uchwałę nr XXXI.226.2017 podjęto jednomyślnie; 

(podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

Ad. 6 

Przewodniczący RG przekazał informacyjnie, że protokoły z posiedzeń: 

- Komisji Rewizyjnej nr 7.2017; 

- Komisji Społecznej nr 44.2017; 

są dostępne  do wglądu na stronie internetowej: bip.komprachcice.pl. 

Ad. 7 

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

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przekazał informację, że w miesiącu styczniu 2018 r. odbędzie  

się spotkanie w sprawie wyjaśnienia spraw związanych z realizacją inwestycji na ul. Bursztynowej  

w Komprachcicach, Wójt zobowiązał pracownika ref. BGR do przygotowania materiałów związanych  

z całością spraw prowadzonych w rejonie ul. Krzyżowej (wydatki i wpływy ze sprzedaży działek w 

ujęciu całościowym). 

Ad.8 

Wójt Gminy Leonard Pietruszka i Przewodniczący Rady Gminy Łukasz Dydzik złożyli Wszystkim 

obecnym na Sesji Rady Gminy życzenia świąteczne i noworoczne. 

Ad.9 

 Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Komprachcice zakończono o godz. 16.15. 

 

 

protokołowała: 

insp. Bożena Fedorowska                 przewodniczył  

   Przewodniczący Rady Gminy                  

              Łukasz Dydzik 
 

 


