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                                                 PROTOKÓŁ NR X/11 
                                 Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 
                                    która odbyła się w dniu 15 grudnia 2011 r.  
                         w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Komprachcicach  
 
 
Ad.1  
Przewodniczący Rady Gminy Antoni Wencel   w dniu 15 grudnia 2011 roku o godzinie 14.00 
otworzył X Sesję Rady Gminy Komprachcice. 
Powitał wszystkich przybyłych radnych, zaproszonych gości ( wg załączonych 
listyobecności), udział w Sesji wzięło 15 radnych, co stanowi quorum pozwalające do 
podejmowania prawomocnych decyzji. 
 
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 oświaty w Gminie. 
5. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok; 
2) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej; 
3) przystąpienia Gminy Komprachcice do realizacji projektu „Otwarte drzwi do 

przyszłości”; 
4) określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; 

5) zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
6. Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji i podjętych 

zarządzeniach w okresie między sesyjnym.  
7. Interpelacje, wnioski i zapytania. 
8. Zakończenie. 
 
Ad.3  
Protokół z obrad IX Sesji Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 listopada 2011 r. 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  
Informacja o stanie oświaty w Gminie została przedłożona radnym przez Kierowniczkę 
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych przed dniem  31 października 2011r., następnie 
Łukasz Dydzik – Przewodniczący Komisji Społecznej Rady Gminy Komprachcice 
odczytał stanowisko Komisji z przeglądu placówek oświatowych Gminy, którego 



dokonała Komisja Społeczna w dniach 7 – 8 listopada 2011 r. w zakresie potrzeb 
oświatowych.  
W dyskusji nad tematem udział wzięli, prezentując swoje doświadczenie i przemyślenia: 
- Dyrektor PSP Komprachcice – Anita Jesse wyjaśniła, że do Szkoły w Komprachcicach z 
Ochódz uczęszcza 13 uczniów, ale w Ochodzach jest 6 uczniów z Komprachcic. Razem 
spoza obwodu w Komprachcicach w Szkole Podstawowej  naukę pobiera 29 uczniów. To 
jest decyzja rodziców, gdzie chcą posyłać swoje dzieci do szkoły, a  przewiduje się, że od 
nowego roku szkolnego nie będzie  rejonizacji. 
- Dyrektor PSP w Polskiej Nowej Wsi – Zofia Kotońska zasugerowała, że dobrze byłoby 
aby Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli wraz z Kierownikiem Zespołu Obsługi Placówek 
Oświatowych wypracowali stanowisko, które pozwoli na równomierne rozmieszczenie 
uczniów w poszczególnych szkołach Gminy, tak aby w jednych szkołach nie było zbyt 
dużo uczniów, a w innych zbyt mało. 
- radna Anna Bodzich zapytała, czy Gmina może zmienić obwód ?,  stwierdziła także, że  
Komisja Społeczna podeszła w swojej pracy solidnie do tego tematu i chce, aby 
przemyślenia i sugestie Komisji przyczyniły się do usprawnienia pracy szkół i 
przedszkoli. Odpowiedź Anny Białoskórskiej – Kierowniczki Zespołu Obsługi Plcówek 
Oświatowych w Komprachcicach, na pytanie o obwodach szkolnych– tak, ale nie wpływa 
to na decyzję rodziców. 
- radny Marcin Szemainda – rejonizacja to jedno, ale druga sprawa to powierzchnia , która 
jest decydująca w zakresie warunków nauczania, ze względu na liczebność uczniów, klas, 
według radnego należy wypracować porozumienie międzyszkolne. 
- radna Sandra Cierniak – należy stwierdzić, że brak jest wystarczających pieniędzy w 
budżecie, należy realnie popatrzeć na problem i wypracować wspólną strategię by 
polepszyć jakość usług oświatowych ( oświata szkolna, przedszkolna, obiady w 
przedszkolach, rekrutacja do przedszkoli itp. ) 
- Anna Białoskórska wskazana przez Wójta, udzieliła wyczerpujących odpowiedzi w 
zakresie pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, odpłatności za obiady, zapewniła 
także radnych, że będzie negocjować cenę obiadów dla oddziału przedszkolnego w 
Domecku. 
- radny Joachim Kowalski – utworzyć tak obwody szkolne, aby nie było zagrożenia  
związanego z likwidacją  niektórych placówek. 
- Wójt Paweł Smolarek – problem oświaty, to problem ogólnopolski, ale nasza gminna 
oświata ma pozytywne „światło” w ocenie zewnętrznej. 
Rzeczywistość funkcjonowania oświaty oparta jest na prawie oświatowym, jesteśmy 
Gminą wysoko ocenianą. Komisja Społeczna oceniła bazę lokalową, ocena pracy 
merytorycznej przypisana jest Kuratorium Oświaty w Opolu. Wójt podziękował 
wszystkim Dyrektorom placówek oświatowych za rzetelną pracę, jaką wkładają w 
przygotowywanie młodego pokolenia, bo ma to bezpośrednie przełożenie na dalszą 
naukę, a w późniejszym okresie na pracę. Potrzeby inwestycyjne i remontowe ( dach w 
PNW, potrzeby placówek  szkolno-gimnazjalnych w Komprachcicach) – to najpilniejsze 
potrzeby dla których należy przygotować dokumentację, a następnie przystąpić do prac 
usprawniając bazę dydaktyczną. Podziękowania skierował do Komisji Społecznej za 
obiektywny protokół, który przedłożyli z oceny bazy dydaktycznej i pracy placówek, 
wspomniał również, że na posiedzeniach w Związku Gmin Śląska Opolskiego przewijają 
się dyskusje nad Kartą Nauczyciela, są sugestie, że należałoby ją zlikwidować, ponieważ 
większość zapisów w niej jest przestarzała. 
- Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Komprachcicach – Leonard Pietruszka zwrócił się 
do radnych, aby do tematu związanego z oświatą gminną podeszli z ostrożnością i 
wyczuciem, aby nie był to punkt jeden z dziesięciu realizowanych na sesji, bo to bardzo 



ważna sprawa i decyzje pamięta się latami jak np. likwidacja Szkoły Podstawowej w 
Ochodzach. 
- Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury – Anna Koszyk podziękowała Dyrektorom 
placówek oświatowych za współpracę na linii Szkoły – SOK.  
Za współpracę z Publiczną Szkołą Podstawową w Chmielowicach, Dyrektor Zbigniew 
Adamkiewicz wręczył podziękowania: radnemu Waldemarowi Wencel, radnemu 
Mirosławowi Borkowskiemu i sołtysowi Edwardowi Odeldze. 
 
Ad. 5 

1) Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr 672/ 2011 z dnia 14 grudnia      
2011 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, nt. opinii 
o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Komprachcice na 2012 r.  

                  Projekt budżetu zaopiniowany pozytywnie przez Skład Orzekający RIO, bez  
                  uwag, ( Uchwała Nr 672/2011 stanowi załącznik do niniejszego protokołu ). 
                  Skarbnik Gminy – Bogdan Szewczyk ogólnie nakreślił zadania zawarte w 
                  projekcie budżetu gminy na rok 2012, poinformował radnych, że konstruując  

            budżet trzeba było wziąć pod uwagę obciążenie, jakim są pożyczki i spłaty. 
            Założono również wyższe dochody od wydatków i ta różnica stanowi nadwyżkę  
            budżetową. Planuje się sprzedaż działek + podatek dochodowy od osób  
            fizycznych, liczymy, że przybędzie nam w dochodach około 1.200 tyś. zł.,  
            zmniejszy się natomiast o  5 % subwencja wyrównawcza, 2.200 tyś. zł. to dotacja 
            w budżecie na zadania  zlecone, nie ujęta jest akcyza paliwowa dla rolników,  
            10,5  % stanowią wydatki majątkowe. 
             Po raz pierwszy założono 8,5 mln. zł. na oświatę ( szkoły podstawowe, publiczne 
             gimnazjum i część ZOPO ). 
            Przewodnicząca Komisji Budżetowo – Gospodarczej Maria Neuman wyjaśniła 
            zebranym, że Komisja pracowała nad projektem uchwały budżetowej na rok 2012 
            w dniu 12 grudnia 2011 r. – Komisja nie wnosi zastrzeżeń do projektu budżetu. 
            Radny Mirosław Borkowski ma zastrzeżenia do projektu budżetu, gdyż jednostki 
             straży pożarnych otrzymały 40 tyś. zł. mniej niż planowały. 
            Wójt oświadczył, że budżet to wynik pewnych konsensusów, nie dało się  
            zadowolić wszystkich stron wnoszących wnioski do budżetu. OSP, sportowcy-  
            generują wysokie koszty i obciążenia z budżetu, możliwości są okrojone ponieważ 
            są obciążenia inwestycyjne ( kanalizacja ). Kiedy skończy się spłata zobowiązań 
            ciążących na gminie, wtedy będą większe możliwości finansowania innych zadań. 
            Głosując za tym budżetem wyrażają radni aprobatę oszczędnościową. 
            - radna Maria Neuman- priorytetowe będzie zakończenie kanalizacji, więc  
            wszystkie środki należy skierować przede wszystkim w tym kierunku. 
            - radny Joachim Kowalski stwierdził, że 150 tyś. zł  założone w budżecie na  
            wykupienie za 30 % wartości – wybudowanej sieci przez prywatnych inwestorów 
            powinno mieć szczegółowe wyliczenie, dla kogo i na co planuje się dane kwoty,  
            zdaniem radnego, to duży niewiadomy zapas. 
            Zastępca Wójta – Łukasz Raida  poinformował, że w styczniu i lutym 2012 r.  
            trzeba będzie już wykupić kilka umów, więc założona kwota nie jest wysoka. 
            Dyrektor  Samorządowego Ośrodka Kultury przedstawiła swoje stanowisko na  
            temat budżetu dla SOK i zadań, jakie Ośrodek Kultury w Komprachcicach  
            realizuje poprzez oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi, odniosła 
            się także w swojej wypowiedzi do  znakomitych efektów osiąganych z zespołami. 

                  Po dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie  
                  uchwalenia budżetu Gminy na 2012 r., nad  uchwałą nr X/57/11głosowało 



                  15 radnych,   
                 za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, wstrzymało się 2 radnych. ( podjęta 
                  uchwała stanowi załącznik  do niniejszego protokołu ).  

2) Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr 673/ 2011 z dnia 14 grudnia 
2011 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii 
o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej, z opinii 
wynika, że RIO opiniuje projekt uchwały z uwagami, ( Uchwała Nr 673/ 2011 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu ).Skarbnik Gminy – Bogdan Szewczyk 
dostosował projekt uchwały do opinii i uwag Składu Orzekającego RIO i 
przedłożył radnym do uchwalenia.  Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uwag nie 
wnoszono, głosowało 15 radnych, za uchwałą nr X/58/11 głosowało 14 radnych, 
1głos wstrzymujący, ( podjęta uchwała  stanowi załącznik do niniejszego  
protokołu ).  

3) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia 
Gminy Komprachcice do realizacji projektu „Otwarte drzwi do przyszłości”, radni 
nie zgłosili wniosków i uwag, głosowało 15 radnych, za uchwałą nr X/59/11 
głosowało 14 radnych, 1 głos wstrzymujący, ( podjęta uchwała stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu ). 

4) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie określenia 
wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Pytań i wniosków nie 
zgłoszono, głosowało 15 radnych, uchwałę nr X/60/11podjęto przy 14 głosach za, 
1 głos przeciw, ( podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu ). 

5) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za 
zbiorowe odprowadzanie ścieków, uwag i wniosków nie zgłoszono, głosowało 15 
radnych, uchwałę nr X/61/11 podjęto jednomyślnie – wszyscy za, ( uchwała 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

 
Ad. 6 
Wójt przedstawił Radzie Gminy informację z realizacji uchwał podjętych na IX Sesji 
Rady Gminy Komprachcice, podjętych zarządzeń w okresie między sesjami, 
(informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu ).  
 
Ad. 7 
 Wójt poinformował Radę Gminy  o podpisaniu kontraktu z Firmą „ EKO -WOD” ze 
Świdnicy na budowę kanalizacji w sołectwach: Ochodze, Wawelno, Domecko. 
Wykonawca przewiduje wykonanie kanalizacji w okresie 18 miesięcy, ponadto Firma 
wykonująca kanalizację zamierza zatrudniać mieszkańców z Gminy Komprachcice do 
prac wykonawczych, chce także skorzystać z placów na składowanie materiałów, 
będzie korzystać z miejsc noclegowych. Sołtysi miejscowości w których budowana 
będzie kanalizacja powinni ściśle współpracować z wykonawcą, po to aby było jak 
najmniej kłopotów wykonawczych. Wydarzenie to jakim jest podpisanie kontraktu, 
Wójt uważa za jedno z większych wydarzeń tego roku w Gminie. Pucnik, ul. Młyńska 
w Domecku i ul. Jeleniowa w Komprachcicach – będą realizowane przy 100% 
obciążenia z budżetu Gminy przy ścisłej współpracy ze Spółką Wodociągi i 
Kanalizacja w Opolu. 
- radny Paweł Pawleta – jesteśmy zadowoleni, ale pytam, czy Urząd ma referencje tej 
Firmy do budowy kanalizacji? 



Wójt – jest to Firma sprawdzona z wieloletnim doświadczeniem. 
- sołtys wsi Dziekaństwo  Hildegarda Lazik – zgłaszam, że są ubytki w asfalcie na 
ulicy Polnej w Dziekaństwie, grozi to wypadkiem. 
Wójt – ZGK i M uzupełni frezem jeszcze przed świętami. 
- radna Ewa Wittke – sprawdzić zasadność postawienia dwóch znaków przy wjeździe 
do Wawelna. 
Wójt udzielił radnej  odpowiedzi. 
- radny Joachim Kowalski – kto będzie nadzorował z ramienia Gminy budowę 
kanalizacji ? 
Wójt – przewidujemy powierzenie tego zadania osobie z zewnątrz na umowę – 
zlecenie. 
Sołtys wsi Osiny Maria Lauterbach – proszę o interwencję w sprawie nierówności w 
chodniku na odcinku Komprachcice – Osiny. 
Wójt – Chodnik zostanie przełożony, jak ukończone będą prace związane z 
gazyfikacją miejscowości ( przewidywana sieć gazowa w chodniku ). 
 
Ad. 8  
Obrady X Sesji Rady Gminy Komprachcice zakończono o godz. 17.45 
 
 
 
Protokołowała:                                                             Przewodniczył: 
Maria Grot                                                                    Antoni Wencel  
                                                                              Przewodniczący Rady Gminy 


