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PROTOKÓŁ NR XVI/12 
Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 

która odbyła się w dniu 18 października 2012 r. 
w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach    

        przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach 
 

Ad. 1 

XVI Sesję Rady Gminy Komprachcice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Antoni 
Wencel  o godz. 14.00. Powitał wszystkich przybyłych radnych, gości zaproszonych (wg 
załączonych list obecności), udział w Sesji wzięło 14 radnych, co stanowi quorum pozwalające 
do podejmowania prawomocnych decyzji. 

obecnych na sali obrad 12 radnych;   

nieobecni radni: Marcin Szemainda, Anna Bodzioch, Tomasz Smolarek 

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) nadania nazw nowych ulic w miejscowości Chmielowice 
2) 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 

3) ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5%  
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu 
sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

4) nadania Statutu Samorządowemu Ośrodkowi Kultury w Komprachcicach 
5) uchwalenia 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 

6) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Komprachcice 

7) zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok 
8) przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komprachcicach 

5. Informacja Wójta z udzielonych odpowiedzi na interpelacje z realizacji uchwał i podjętych 
zarządzeniach w okresie międzysesyjnym. 

6. Interpelacje, wnioski, zapytania. 
7. Zakończenie. 
został przyjęty jednomyślnie. 
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Ad. 3 

Protokół z obrad XV 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 nadania nazw nowych 
ulic w miejscowości Chmielowice ulice z nazwami „Prosta”, „Cedrowa”– zgodnie z 
wnioskiem Wójta, uchwałę nr XVI/88/12 podjęto jednomyślnie. (podjęta uchwała stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu) 

2) Przewodniczący Rady Gminy 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, na pytanie  radnego Pawła Pawlety w sprawie odpłatności 
za 1 godzinę świadczonych usług opiekuńczych kierownik GOPS p. Waldemar Chmiel 
wyjaśnił, iż świadczone usługi realizowane są zgodnie z kalkulacją przedstawioną przez 
PKPS w Opolu,  zgodnie z wnioskiem Wójta, uchwałę nr XVI/89/12 podjęto 
jednomyślnie. (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

3) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem 
piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży 
oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych - zgodnie z 
wnioskiem Wójta, uchwałę nr XVI/90/12 podjęto jednomyślnie. (podjęta uchwała stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu) 

 
obecnych na sali obrad 13 radnych 

4) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie nadania Statutu 
Samorządowemu Ośrodkowi Kultury w Komprachcicach, uchwałę nr XVI/91/12 podjęto 
jednomyślnie. (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

5) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
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, uchwałę nr 
XVI/92/12 podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu) 

6) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Komprachcice, uchwałę nr XVI/93/12 podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu) 
Poddano pod głosowanie załącznik nr 3 do niniejszej uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o 
sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komprachcice - 
uwagi nie przyjęto– załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/93/12 podjęto jednomyślnie. 

7) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2012 rok, zgodnie z wnioskiem Wójta nr FS.300.55.2012 w sprawie 
przyznania dotacji  w kwocie 8.000 zł na zakup hydraulicznego urządzenia ratowniczego 
– Prezes Zarządu Gminnego OSP przekazał uchwałę w sprawie przyznania kwoty 8.000 zł 
z rezerwy OSP (stanowi załącznik do niniejszego protokołu) - uchwałę nr XVI/94/12 
podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
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8) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji z 
budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komprachcicach w kwocie 8.000 zł na zakup 
hydraulicznego urządzenia ratowniczego - uchwałę nr XVI/95/12 podjęto jednomyślnie 
(podjęta uchwała stanowi załącznik) 

Ad.5 

Wójt złożył Radzie Gminy informację  z udzielonych odpowiedzi na interpelacje, z realizacji 
uchwał podjętych na poprzedniej Sesji i podjętych zarządzeniach w okresie międzysesyjnym - 
Rada Gminy przyjęła informacje do akceptującej wiadomości. (stanowią załączniki do 
niniejszego protokołu) 

Obecnych na sali obrad: 14 radnych 

Ad.6 

Przewodniczący RG przedstawił informacje w spawie: 
- wykonywania prac społecznie użytecznych przez skazanych (informacja stanowi załącznik do  
  niniejszego protokołu) 
- wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie  
  przeprowadzonej kontroli problemowej w zakresie funduszu sołeckiego za lata 2009-2012 
 (stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Pisemna interpelacja radnego Pawła Pawlety w sprawie wymiany wiaty przystankowej w 
Pucniku (w załączeniu) 
Radna Anna Bodzioch 
zapytania 
- rozwiązać sprawę zaniedbanych posesji, nieuporządkowanych działek przedstawić sprawę  
  uregulowań prawnych w tej sprawie 
- zobowiązać zarządców ogrodów działkowych w Komprachcicach w sprawie usunięcia drzew  
  wyrastających na drogę 
wniosek 
przy budynku poczty w Komprachcicach ustawić przy „zakazie parkowania” tabliczkę 
„odholować” 
Radny Joachim Kowalski 
interpelacja 
naprawić przepust przed Strażnicą OSP w Polskiej Nowej Wsi 

Ad.7 

Obrady XVI Sesji Rady Gminy Komprachcice zakończono o godz.17.00. 

 

Protokołowała: 

inspektor Bożena Fedorowska      przewodniczył  

 Przewodniczący Rady Gminy 
            Antoni Wencel 

 


