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PROTOKÓŁ NR IX/11 
Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 
która odbyła się w dniu 30 listopada 2011 r. 

w czytelni Publicznego Gimnazjum im.  Stefana kardynała Wyszyńskiego przy                   
ul. Szkolnej 18 w Komprachcicach 

Ad. 1 

IX Sesję Rady Gminy Komprachcice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Antoni Wencel   
o godz. 14.00. Po powitaniu wszystkich przybyłych radnych, gości zaproszonych (wg 
załączonych list obecności), udział w Sesji wzięło15 radnych, co stanowi quorum pozwalające do 
podejmowania prawomocnych decyzji. 

obecnych na sali obrad 13 radnych  nieobecni: Tomasz Smolarek, Waldemar Wencel 

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Wójta  nr FS.300.85.2011, wycofano z projektu porządku obrad 
dzisiejszej  Sesji RG  ”w pkt 4 ppkt 13) zmiany wieloletniej prognozy finansowej.” 

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 sprawach: 

1) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, 
jak również tryb ich pobierania 

2) zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Komprachcice 
3) nadania nazw nowych ulic w miejscowościach Domecko, Komprachcice i Ochodze 
4) ustalenia lokalizacji targowiska i jego regulaminu 
5) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 
6) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 
7) obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze 

gminy Komprachcice na rok 2012 
8) określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji w sprawie 

podatku od nieruchomości 
9) określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek rolny oraz informacji w sprawie podatku 

rolnego 
10) określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku 

leśnego 
11) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszarów, przez które przebiega trasa dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji 
Groszowice - Hermanowice z wcięciem do GPZ Gracze na terenie gminy Komprachcice 

12) zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok 
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Komprachcice za rok szkolny 2010-2011 
6. Informacja w sprawie analizy oświadczeń majątkowych za rok 2010 
7. Informacja o pracach społecznie użytecznych (kara ograniczenia wolności) 
8. Informacja Wójta z udzielonych odpowiedzi na interpelacje, realizacji uchwał podjętych na 

poprzedniej Sesji oraz podjętych zarządzeniach w okresie międzysesyjnym. 
9. Interpelacje, wnioski, zapytania. 
10. Zakończenie. 
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został przyjęty jednomyślnie. 

Ad. 3 

Protokół z obrad VIII 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 RG odczytał projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz 
szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich 
pobierania, zmiana stawki świadczonych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Opolu usług 
opiekuńczych za 1 godzinę z 12,00 zł na 12,50 zł, uwag nie wnoszono, uchwałę nr IX/45/11 podjęto 
jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 
 

2) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia 
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Komprachcice, uwag nie wnoszono, uchwałę  
nr IX/46/11 podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

 
3) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie nadania nazw nowych ulic w 

miejscowościach Domecko, Komprachcice i Ochodze, w Domecku - ul. Słoneczna, w 
Komprachcicach - ul. Stokrotek i w Ochodzach - ul. Borówkowa uwag nie wnoszono, uchwałę nr 
IX/47/11 podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 
 
Obecnych na sali obrad 15 radnych 

4) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska i 
jego regulaminu, dyskutowano na temat realizacji min. zmiany stawek opłat targowych, ich 
pobierania i ustalenia inkasentów, uchwałę nr IX/48/11 podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

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

podatku od nieruchomości na rok 2012 
Poddano pod głosowanie wnioski wypracowane przez Komisje Stałe RG: 
wniosek – od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej  od 1 m2 powierzchni użytkowej - 20,01zł – przyjęto przy: 
 14 głosach - za             
   1głosie - przeciw. 
wniosek – od budynków lub ich części z wyłączeniem budynków gospodarczych dla których 
określa się stawkę od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,86 zł – przyjęto jednomyślnie 
uchwałę nr IX/49/11 podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu) 
 

6) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek  
      podatku od środków transportowych na rok 2012 

Poddano pod głosowanie wniosek wypracowany przez Komisje Stałe RG: 
wniosek – wysokość stawek pozostawić na poziomie roku 2011 – przyjęto przy: 
14 głosach - za,  
  1 głosie  - przeciw  
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uchwałę nr IX/50/11 podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu). 
 

7) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 
będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Komprachcice na rok 2012 
– do kwoty 60 zł, uwag nie wnoszono, uchwałę nr IX/51/11 podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

 
8) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy 

deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku od 
nieruchomości, uwag nie wnoszono, uchwałę nr IX/52/11 podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
9) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy 

deklaracji na podatek rolny oraz informacji w sprawie podatku rolnego, uwag nie wnoszono, 
uchwałę nr IX/53/11 podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu). 

 
10) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy 

deklaracji na podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku leśnego, uwag nie wnoszono, 
uchwałę nr IX/54/11 podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu). 

 
11) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, przez które przebiega 
trasa dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Groszowice - Hermanowice z 
wcięciem do GPZ Gracze na terenie gminy Komprachcice, uwag nie wnoszono, uchwałę nr 
IX/55/11 podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

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

2011 rok zgodnie z wnioskiem Wójta nr FS.300.84.2011 - uwag nie wnoszono, uchwałę nr IX/56/11 
podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

Ad. 5 

Rada Gminy przyjęła informację o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Komprachcice za rok 
szkolny 2010-2011 do akceptującej wiadomości (informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 6 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie Gminy informację w sprawie analizy oświadczeń 
majątkowych za rok 2010 (informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 7 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie Gminy informację o pracach społecznie użytecznych - 
kara ograniczenia wolności (informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 8 
Wójt złożył Radzie Gminy informację z udzielonych odpowiedzi na interpelacje, realizacji 
uchwał podjętych na poprzedniej Sesji i podjętych zarządzeniach w okresie międzysesyjnym - 
Rada Gminy przyjęła informację do akceptującej wiadomości (stanowią załączniki do 
niniejszego protokołu). 
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Ad. 9 

Przewodniczący RG odczytał uchwałę nr 23/66/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
z dnia 28 września 2011 r. w sprawie w sprawie zastrzeżeń złożonych przez Wójta Gminy 
Komprachcice do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym  RIO  w Opolu  nr NKO-
401-15/11 z dnia 19 sierpnia 2011 r.  w sprawie wyboru banku do obsługi bakowej budżetu 
gminy i Urzędu Gminy (stanowi załącznik do niniejszego protokołu, wraz z wystąpieniem 
pokontrolnym i informacją nt realizacji wniosków pokontrolnych). 
Przewodniczący RG odczytał pismo wyjaśniające Wójta w sprawie wyjść pracowników Urzędu 
Gminy w godzinach służbowych (stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
Podniesiono sprawę wysokiej ceny obiadów dla dzieci w oddziale przedszkolnym w Domecku- 
kierownik ZOPO przygotuje informację w sprawie godzin pobytu dzieci w przedszkolach i 
oddziałach przedszkolnych. 
Wójt przedstawił ustną informację w sprawie podpisania w grudniu br kontraktu na budowę 
kanalizacji w  Wawelnie, Ochodzach i Domecku. 
Dyrektor Publicznego Gimnazjum przekazał informację nt wdrażanego programu przez WODIP 
pn „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”, wyposażenia sal lekcyjnych w tablice 
multimedialne, rzutniki, notebooki, terminale, serwery. 

Ad. 10 

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

 

Protokołowała: 

inspektor Bożena Fedorowska      przewodniczył  

 Przewodniczący Rady Gminy 
            Antoni Wencel 

 


