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PROTOKÓŁ NR IV/11 
Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 

z dnia 24 marca 2011 r. 
 
 
Ad. 1 

IV Sesję Rady Gminy Komprachcice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Antoni 
Wencel  o godz. 13.00. Po powitaniu wszystkich przybyłych radnych, gości zaproszonych 
(wg załączonych list obecności), stwierdził, iż na sali obrad obecnych było 14 radnych, co 
stanowi quorum pozwalające do podejmowania prawomocnych decyzji. 
Nieobecny radny: Marcin Szemainda. 
 
obecnych na sali obrad 14 radnych 
 
Ad. 2 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.  
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy. 
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmiany uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny 
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 

2) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2011 

3) zmiany nazw ulic istniejących w miejscowości Ochodze 
4) wyodrębnienia funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2012 
5) zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok. 

5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok  
    2010. 
6. Informacja Wójta z udzielonej odpowiedzi na interpelację  i podjętych zarządzeniach w  
    okresie międzysesyjnym. 
7. Interpelacje, wnioski, zapytania. 
8. Zakończenie. 

został przyjęty jednomyślnie. 

 
Ad. 3 
Protokół z obrad III 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 

1) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w 
sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację 
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zmiana zapisu § 9 „uchwała 
wchodzi w życie z dniem podjęcia”, uwag nie wnoszono, uchwałę nr IV/19/11 podjęto 
jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 
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2) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011, 
uwag nie wnoszono, uchwałę nr IV/20/11 podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 
Radna Maria Neumann zwróciła się z prośbą o przygotowanie na następną Sesję RG 
sprawozdania w sprawie realizacji programu w roku 2010 – na następne posiedzenie. 
Pełnomocnik Wójta przygotuje sprawozdanie w w/w temacie. 
Pełnomocnik Wójta ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Gminie i Przewodniczący 
Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawili sprawę 
funkcjonowania świetlic socjoterapeutycznych i działalności Komisji. 
 

3) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany nazw ulic 
istniejących w miejscowości Ochodze: 
- działka nr 120 km1 - ulica Sosnowa, 
- działka nr 110 km1 - ulica Świerkowa, 
uwag nie wnoszono, uchwałę nr IV/21/11 podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

 
4) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia 

funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2012, uwag nie wnoszono, uchwałę nr 
IV/22/11 podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu). 

 
5) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na 2011 rok. zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy FS.3021.15.2011 uwag 
nie wnoszono, uchwałę nr IV/23/11 podjęto przy 13 głosach – za i 1 – wstrz. (podjęta 
uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

 
Ad. 5 
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2010 zostało 
przyjęte jednomyślnie przez Radę Gminy do akceptującej wiadomości. (sprawozdanie 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 
Na pytania dotyczące realizowanych zadań przez GOPS odpowiadał kierownik min. 
- prac społecznie użytecznych, będą w roku bieżącym realizowane, 
- dożywiania uczniów. 
 
Ad. 6 
Wójt złożył Radzie Gminy informację z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej Sesji, 
podjętych zarządzeniach w okresie międzysesyjnym oraz informację z udzielonej odpowiedzi 
na złożoną na poprzedniej Sesji interpelację - Rada Gminy przyjęła informacje do 
akceptującej wiadomości (stanowią załączniki do niniejszego protokołu). 
 
Ad. 7 
Przedstawiono informacyjnie sprawę koncepcji planowanej inwestycji budowy dyskontu 
spożywczego w Komprachcicach. 
 
Interpelacja radnej Ewy Wittke w sprawie wystąpienia z pismem do Zarządu Dróg 
Powiatowych w Opolu w sprawie informacji dotyczącej realizacji budowy chodnika Osiny – 
Chmielowice. 
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 Interpelacje Radnego Joachima Kowalskiego: 

1. wystąpić z pismem do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie wyczyszczenia 
poboczy przy krawężnikach w miejscowościach Komprachcice i Polska Nowa Wieś 

2. rozwiązać sprawę odwodnienia terenu prywatnego na ul Nowej i Zielonej w Polskiej 
Nowej Wsi 
 

Zapoznano radnych z treścią pisma Prezydenta Miasta Opola w sprawie odpłatności za 
świadczenie usług MZK na terenie naszej gminy, będą prowadzone rozmowy w tej sprawie. 
 
Radna Sandra Cierniak ponownie poruszyła sprawę konieczności rozwiązania problemu 
transportu publicznego w miejscowości Domecko, w związku ze zmianą przepisów w tej 
sprawie radni Domecka postulują o uwzględnienie w planach tego problemu. 
 
Wniosek formalny radnej Sandry Cierniak w sprawie zmiany godzin odbywania Sesji i 
posiedzeń Komisji. 
 
Wniosek radnego Pawła Pawlety w sprawie podania do publicznej wiadomości 
harmonogramu, terminowości i ustalania warunków technicznych budowy przyłączy i osoby 
odpowiedzialnej w Urzędzie Gminy w sprawie budowy kanalizacji w Domecku, na następne 
posiedzenia RG Zastępca Wójta przygotuje informację w/w temacie. 
 
W sprawach bieżących gminy odpowiadał zastępca Wójta Gminy.  
 
Ad. 8 
Obrady IV Sesji Rady Gminy Komprachcice zakończono o godz. 15.45. 
 
 
 
Protokołowała: 
inspektor Bożena Fedorowska 
 
         przewodniczył  
          Przewodniczący Rady Gminy 
                                     Antoni Wencel 
 


