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PROTOKÓŁ NR XVII/12 
Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 
która odbyła się w dniu 22 listopada 2012 r. 

w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach    
        przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach 

 

Ad. 1 

XVII 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 14  radnych;   

nieobecna radna: Maria Neumann – nieobecność usprawiedliwiona 

Ad. 2 

Wójt wniósł o wprowadzenie do projektu porządku obrad  w pkt 4 ppkt  11”wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Miastu Opole zadań z zakresu zbiorowego 
odprowadzenia ścieków komunalnych z obszarów gmin: Izbicko, Komprachcice, Prószków, 
Tarnów Opolski” 
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) 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 2013-2015; 

2) uchwalenia Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Komprachcicach; 

3) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków; 
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) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013; 
6) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013; 
7) obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na 

obszarze gminy Komprachcice na rok 2013; 
8) wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; 
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9) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi; 

10) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Komprachcice; 
11) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Miastu Opole 

zadań z zakresu zbiorowego odprowadzenia ścieków komunalnych z obszarów gmin: 
Izbicko, Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski. 

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Komprachcice w roku szkolnym 
2011/2012. 

6. Informacja w sprawie analizy oświadczeń majątkowych za rok 2011. 
7. Informacja Wójta z udzielonych odpowiedzi na interpelacje, z realizacji uchwał i podjętych 

zarządzeniach w okresie międzysesyjnym. 
8. Interpelacje, wnioski, zapytania. 
9. Zakończenie. 
został przyjęty jednomyślnie. 

Ad. 3 

Protokół z obrad XVI 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 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 2013-2015 – zgodnie z 
wnioskiem Wójta, uchwałę nr XVII/96/12 podjęto jednomyślnie. (podjęta uchwała 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 

2) Przewodniczący Rady Gminy odczytał  projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 
Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach, zgodnie z 
wnioskiem Wójta, uchwałę nr XVII/97/12 podjęto jednomyślnie. (podjęta uchwała 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
3) Przewodniczący Rady Gminy odczytał  projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy 

za zbiorowe odprowadzanie ścieków - zgodnie z wnioskiem Wójta, uchwałę nr 
XVII/98/12 podjęto jednomyślnie. (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 zgodnie z wnioskiem Wójta, uchwałę nr XVII/99/12 podjęto 
jednomyślnie. (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
obecnych na sali obrad 13 radnych 

5) Przewodniczący Rady Gminy odczytał  projekt uchwały w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 zgodnie z wnioskiem Wójta nr 
FS.300.64.2012, uchwałę nr XVII/100/12 podjęto jednomyślnie. (podjęta uchwała stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu) 
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obecnych na sali obrad 14 radnych 
6) Przewodniczący Rady Gminy odczytał  projekt uchwały w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 zgodnie z wnioskiem Wójta nr 
FS.300.64.2012, uchwałę nr XVII/101/12 podjęto jednomyślnie. (podjęta uchwała stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu) 
 

7) Przewodniczący Rady Gminy odczytał  projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej 
ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy 
Komprachcice na rok 2013, zgodnie z wnioskiem Wójta nr FS.300.64.2012 przyjęto cenę 
70 zł/q - uchwałę nr XVII/102/12 podjęto przy 13 głosach - za i 1 głosie - przeciw 
(podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
8) Przewodniczący Rady Gminy odczytał  projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie 

powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zgodnie z 
wnioskiem Wójta, uchwałę nr XVII/103/12 podjęto jednomyślnie. (podjęta uchwała 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
9) Przewodniczący Rady Gminy odczytał  projekt uchwały w sprawie określenia terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
zgodnie z wnioskiem Wójta uchwałę nr XVII/104/12 podjęto jednomyślnie. (podjęta 
uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
10) Przewodniczący Rady Gminy odczytał  projekt uchwały w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Komprachcice - zgodnie z wnioskiem 
Wójta, uchwałę nr XVII/105/12 podjęto jednomyślnie. (podjęta uchwała stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu) 

 
11) Przewodniczący Rady Gminy odczytał  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Miastu Opole zadań z zakresu 
zbiorowego odprowadzenia ścieków komunalnych z obszarów gmin: Izbicko, 
Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski - zgodnie z wnioskiem Wójta, uchwałę nr 
XVII/106/12 podjęto jednomyślnie. (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu) 

Ad.5 
Informację o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Komprachcice w roku szkolnym 
2011/2012 przyjęto do akceptującej wiadomości – odpowiedzi na pytania radnych udzielała  
kierownik Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach. (informacja stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu) 

Ad.6 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał informację w sprawie analizy oświadczeń majątkowych 
za rok 2011 (informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Ad.7 
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) 
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Ad.8 
Na pytania radnych wynikające z bieżącej pracy Urzędu Gminy odpowiadał Wójt Gminy. 

Ad.9 
Obrady XVII Sesji Rady Gminy Komprachcice zakończono o godz.17.00. 

 

 

Protokołowała: 

inspektor Bożena Fedorowska      przewodniczył  

 Przewodniczący Rady Gminy 
            Antoni Wencel 

 
 


