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PROTOKÓŁ Nr XXXIII/10 
Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 

odbytej w dniu 5 listopada 2010 r. 
w sali w Wawelnie przy ul. Opolskiej 2 

 
Ad. 1 
Przewodniczący Rady Gminy Antoni Wencel o godz. 10.00 otworzył sesję i powitał radnych 
oraz zaproszonych gości – zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych, 
co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające do 
podejmowania prawomocnych decyzji – listy obecności radnych oraz zaproszonych gości 
stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
 
obecnych na sali obrad 15 radnych  
 
Ad. 2 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum  
2. Przyjęcie porządku obrad 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy 
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Komprachcice za rok szkolny 

2009-2010 
5. Informacja w sprawie analizy oświadczeń majątkowych za rok 2009 
6. Podjęcie uchwał w sprawie:  

1) nadania nazw nowych ulic oraz zmiany istniejącej w miejscowości Osiny 
2) uchwalenia Programu współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami określonymi  w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie   
na lata 2011-2012 

3) upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach 
do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym 

4) regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy Komprachcice 

5) przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2020 

6) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego 
oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania 

7) przyznania dotacji z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Komprachcicach 

8) zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok 
9) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 
10) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 
11) uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Komprachcice 
12) przystąpienia przez Gminę Komprachcice do realizacji mikroprojektu  „Młodzieżowe i 

nie tylko… weekendy przyjaźni Polsko-Czeskiej” realizowanego w ramach Funduszu 
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Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika 
Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013. 

13) przystąpienia przez Gminę Komprachcice do realizacji mikroprojektu  „Kształtowanie 
postaw młodych ludzi z uwzględnieniem naszej wspólnej transgraniczności” 
realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego 
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013  

7. Informacja o pracach społecznie użytecznych (kara ograniczenia wolności) 
8. Sprawozdanie z pracy w V kadencji  Rady Gminy Komprachcice 
9.   Informacja Wójta z realizacji uchwał, oraz pracy w okresie międzysesyjnym 
10. Interpelacje, wnioski, zapytania 
11. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji RG 
12. Zakończenie. 
został przyjęty jednomyślnie. 

Ad. 3 
Protokół z obrad XXXII Sesji Rady Gminy Komprachcice został wyłożony do wglądu na sali 
obrad, a wcześniej był dostępny w Biurze Rady Gminy oraz jest do wglądu na stronie 
internetowej: bip.komprachcice.pl  –  został przyjęty  jednomyślnie. 
 
Ad. 4 
Rada Gminy przyjęła informację o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Komprachcice 
za rok szkolny 2009-2010 (informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 5 
Przewodniczący RG przedstawił informację w sprawie analizy oświadczeń majątkowych za 
rok 2009 (informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 6 

1) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie nadania nazw nowych ulic 
oraz zmiany istniejącej w miejscowości Osiny :  ulica „Klonowa”, ulica „Sosnowa” i 
zmiana nazwy części drogi powiatowej na ulicę „Lipowa”  – uwag nie wnoszono, 
uchwałę nr XXXIII/244/10 podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu) 

 
2) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu 

współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
określonymi  w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie  na lata 2011-2012 – uwag nie 
wnoszono, uchwałę nr XXXIII/245/10 podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu) 

 
3) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach do prowadzenia 
postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym – 
uwag nie wnoszono, uchwałę nr XXXIII/246/10 podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
4) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy 
Komprachcice – uwag nie wnoszono, uchwałę nr XXXIII/247/10 podjęto jednomyślnie 
(podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
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5) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji 

Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na lata 2010-2020 – uwag nie wnoszono, uchwałę nr XXXIII/248/10 
podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
6) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i 

odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego 
funkcjonowania – uwag nie wnoszono, uchwałę nr XXXIII/249/10 podjęto 
jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
7) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu 

Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komprachcicach – uwag nie wnoszono, 
uchwałę nr XXXIII/250/10 podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu) 

 
8) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

na 2010 rok - zgodnie z wnioskiem Wójta Fn.3364-71/10 – uwag nie wnoszono, 
uchwałę nr XXXIII/251/10 podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu) 

 
9) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości na rok 2011 - zgodnie z wnioskiem Wójta Fn.3364-71/10 – 
uwag nie wnoszono, uchwałę nr XXXIII/252/10 podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
10) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych na rok 2011 zgodnie z wnioskiem Wójta Fn.3364-
71/10 – uwag nie wnoszono, uchwałę nr XXXIII/253/10 podjęto jednomyślnie (podjęta 
uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
11) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice – uwag nie wnoszono, 
uchwałę nr XXXIII/254/10 podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu) 

 
12) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę 

Komprachcice do realizacji mikroprojektu  „Młodzieżowe i nie tylko… weekendy 
przyjaźni Polsko-Czeskiej” realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów 
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita 
Polska 2007-2013  – uwag nie wnoszono, uchwałę nr XXXIII/255/10 podjęto 
jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
13) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę 

Komprachcice do realizacji mikroprojektu  „Kształtowanie postaw młodych ludzi z 
uwzględnieniem naszej wspólnej transgraniczności” realizowanego w ramach Funduszu 
Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika 
Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – uwag nie wnoszono, uchwałę nr 
XXXIII/256/10 podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu) 
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Ad. 7 
Zapoznano Radę Gminy z  informacją o pracach społecznie użytecznych - kara ograniczenia 
wolności (informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 8 
Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej złożyli 
Sprawozdanie z pracy w V kadencji  Rady Gminy Komprachcice (sprawozdania stanowią 
załączniki do niniejszego protokołu) 
Wójt, Przewodniczący RG i Poseł na Sejm RP złożyli radnym V kadencji  podziękowanie za 
pracę na rzecz samorządu gminy. 
 
Ad. 9 
Wójt złożył Radzie Gminy informację z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej Sesji, i 
podjętych zarządzeniach w okresie międzysesyjnym - Rada Gminy przyjęła informację do 
akceptującej wiadomości (stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 
 
Ad. 10 
Na pytania w sprawach bieżących gminy odpowiadał Wójt Gminy. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół nr 17/10 z przeprowadzonej kontroli 
inwestycji pn. budowa zaplecza sportowego Ludowego Klubu Sportowego w Chmielowicach. 
 
Ad. 11 
Rada Gminy jednomyślnie przyjęła protokół z XXXIII Sesji RG . 
 
Ad. 12 
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz. 14.00 zamknął 
ostatnią XXXIII Sesję w V kadencji Rady Gminy Komprachcice. 
 
 
Protokołowała: 
inspektor B. Fedorowska                            przewodniczył 
 
         Przewodniczący Rady Gminy     

           Antoni Wencel 
 
 


