
RG.0002.22.S.VI.2012 

 
 

PROTOKÓŁ NR XXII/13 
Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 

która odbyła się w dniu 23 maja 2013 r. 
w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy 

     przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach 
 

Ad. 1 

XXII 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 13 radnych;   

nieobecni radni:  – Tomasz Smolarek, Waldemar Wencel; nieobecności usprawiedliwione 

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) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i 
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

2) zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Komprachcice; 

3) określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich 
wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata; 

4) zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok; 
5) zmiany wieloletniej prognozy finansowej; 
6) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Chmielowice; 
7) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Domecko; 
8) przystąpienia do porozumienia międzygminnego w zakresie wykonania i utrzymania 

(hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską. 
5. Sprawozdanie z efektywności realizacji programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi za rok 2012 
6. Informacja Wójta  z realizacji uchwał i podjętych zarządzeń w okresie międzysesyjnym. 
7. Interpelacje, wnioski, zapytania. 
8. Zakończenie. 
został przyjęty jednomyślnie. 

 



Ad. 3 

Protokół z obrad XXI 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 określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 
14.05.2013 r. - uchwałę nr XXII/137/13 podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu); 

2) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice, zgodnie 
z wnioskiem Wójta z dnia 14.05.2013 r. - uchwałę nr XXII/138/13 podjęto 
jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

3) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, 
zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres 
dłuższy niż 3 lata, zgodnie z wnioskiem Wójta nr BGR.6840.3.2013.SD z dnia 
04.04.2013 r.  
Radna S. Cierniak postawiła wniosek o zastąpienie w § 1 ust. 3  kwoty 150.000 zł kwotą 
100.000 zł – wniosek został przyjęty przy 11 głosach – za i 2 głosach – wstrz. 
- uchwałę nr XXII/139/13 podjęto przy 12 głosach – za i 1 głosie – wstrz. (podjęta 
uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

4) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2013 rok, zgodnie z wnioskiem Wójta nr FS.300.35.2013 z dnia 07.05.2013 r. - 
uchwałę nr XXII/140/13 podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu); 

5) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej, zgodnie z wnioskiem Wójta nr FS.300.35.2013 z dnia 07.05.2013 r. - 
uchwałę nr XXII/141/13 podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu); 
obecnych na sali obrad 14 radnych 

6) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chmielowice, 
zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 09.05.2013 r. - uchwałę nr XXII/142/13 podjęto przy 
12 głosach – za i 2 głosach - przeciw (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu); 

7) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Domecko, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 09 .05.2013 r. - uchwałę nr 
XXII/143/13 podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu); 

8) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do porozumienia 
międzygminnego w zakresie wykonania i utrzymania (hostingu) witryny  internetowej 
gmin tworzących Aglomerację Opolską, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia    
13.05.2013 r. - uchwałę nr XXII/144/13 podjęto przy 13 głosach –za i 1 głosie – wstrz. 
(podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 



 

Ad.5 
Rada Gminy przyjęła do akceptującej wiadomości sprawozdanie z efektywności realizacji 
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2012 (stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu) 

Ad.6 
Wójt złożył Radzie Gminy informację z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej Sesji i 
podjętych zarządzeniach w okresie międzysesyjnym - Rada Gminy przyjęła informację do 
akceptującej wiadomości. (stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Ad.7 
Przewodniczący RG  poinformował o złożonej skardze na bezczynność Wójta Gminy 
Komprachcice w sprawie związanej ze złym stanem nawierzchni drogi gminnej mieszkańców 
sołectwa Osiny, skarga rozpatrzona będzie na kolejnej Sesji RG, oraz informację z realizacji 
planu pracy Rady Gminy.  
Przewodniczący Komisji Stałych RG odczytali protokoły z posiedzeń – do wglądu w Biurze 
RG. 
Pisemna interpelacja Radnej M. Neumann w sprawie zainstalowania  znaku drogowego 
informacyjnego ograniczającego prędkość ruchu – strefa zamieszkania w Osinach na ul. 
Górnej. 
Zapytanie w sprawie zmiany formy prawnej funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Komprachcicach – sprawa zostanie przeanalizowana i przestawiona Radzie Gminy jesienią. 
Pisemny wniosek Komisji Społecznej w sprawie adaptacji pomieszczeń socjalnych na toalety 
w oddziale przedszkolnym w Domecku. 
Wójt odpowiadał na pytania radnych w zakresie bieżącej pracy Urzędu Gminy. 

Ad.8 
Obrady XXII Sesji Rady Gminy Komprachcice zakończono o godz.17.15. 

 

 

Protokołowała: 

inspektor Bożena Fedorowska      przewodniczył  

 Przewodniczący Rady Gminy 
            Antoni Wencel 

 
 


