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Protokół 

z posiedzenia wspólnego Stałych Komisji Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2017 r. 

W dniu 24 stycznia 2017 r. Komisja Społeczna, Komisja Budżetowo-Gospodarcza i Komisja Rewizyjna 

odbyły wspólne posiedzenie w zakresie prac nad projektami uchwał Rady Gminy Komprachcice 

przygotowanymi pod obrady Sesji Rady Gminy w dniu 25 stycznia 2017 r. 

Posiedzeniu wspólnemu Komisji Rady Gminy przewodniczył Pan Łukasz Dydzik – Przewodniczący 

Rady Gminy. 

Komisje analizowały przygotowane projekty uchwał Rady Gminy wraz z uzasadnieniami do ich 

podjęcia. Zgodnie z zawiadomieniem jakie otrzymali radni w dniu 17 stycznia 2017 r. pod obrady sesji 

przygotowano 9 projektów uchwał,  w sprawie: 

1) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Komprachcice. 

Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił radnym, że wyboru Wiceprzewodniczącego Rada Gminy 

Komprachcice dokonuje w związku z tym, że w wyniku zmiany granic Gminy Komprachcice skład 

osobowy Rady wynosi 12 radnych. 

Wstępnie zgłoszono kandydaturę radnego Krzysztofa Szopy – radny wyraził zgodę na kandydowanie 

na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Komprachcice. Głosowanie na sesji zgodnie ze 

statutem jest tajne, więc procedura powołania Komisji Skrutacyjnej i zgłaszania kandydatów 

odbędzie się na sesji w dniu 25 stycznia 2017 r. Projektu uchwały nie głosowano. 

2) Powołania stałych komisji Rady Gminy Komprachcice oraz ustalenia przedmiotu działania i 

składu osobowego. 

Jak we wcześniejszej sprawie, istnieje konieczność dostosowania składów osobowych Komisji Stałych 

do warunków po zmianie granic Gminy Komprachcice, gdzie 3 radnych Gminy Komprachcice z dniem 

1 stycznia 2017 r. ( Maria Gwizdak, Andrzej Trybuła, Florian Felger) stali się radnymi rady Miasta 

Opola. Projektu uchwały Komisje nie głosowały. 

3) wyznaczenia przedstawicieli Gminy do Zgromadzenia Związku Gmin „PROKADO” w Prószkowie. 

W dyskusji nad projektem tej uchwały wypowiedzieli się niektórzy radni oraz Wójt. Zaproponowano 

wstępnie, aby z racji pełnionej funkcji przedstawicielem Gminy  w Zgromadzeniu Związku Gmin 

„PROKADO” w Prószkowie był Dyrektor ZGKiM – Pan Henryk Wodausz. Pan Wodausz obecny na 

posiedzeniu wspólnym Komisji wyraził zgodę na kandydowanie. Procedura formalna związana z 

podjęciem uchwały odbędzie się na sesji w dniu 25 stycznia 2017 r. 

4) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie sołectwa Dziekaństwo. 

Komisje dyskutowały nad zagadnieniem, natomiast wyjaśnień merytorycznych udzielił w tym temacie 

Dyrektor ZGKiM – Pan Henryk Wodausz. Z wypowiedzi Dyrektora wynika, że chodzi o urealnienie cen. 

Cena po zmianie wyniesie 7,56 zł. brutto. 



Komisje: (Rewizyjna, Społeczna, Budżetowo – Gospodarcza) projekt uchwały przegłosowały 

jednomyślnie – za przyjęciem projektu w przedstawionej wersji. 

5) zajęcia stanowiska wobec wezwania Rady Gminy Komprachcice do usunięcia naruszenia prawa. 

Wyjaśnień w tej sprawie udzielał inspektor ds. zamówień publicznych – Pan Krzysztof Sośniak. Odbyła 

się ogólna dyskusja nad tym projektem uchwały. Rady Piotr Purul pytał: „ dlaczego nie wróciliście do 

wyroku sądu i nie zmieniliście Studium? 

Odpowiedzi udzielił pan Krzysztof Sośniak: Rada Gminy nie wprowadzała żadnych nowych 

elementów, tylko te, które były konieczne. Jeżeli w przyszłości taka wola Rady będzie, to Rada 

określone stanowisko w tej kwestii zajmie. 

Radny Krzysztof Szopa poprosił, aby Pan Krzysztof Sośniak dokładnie sprawdził, czy nic nie zostało 

poszerzone przez właściciela Tartaku w PNW. Pracownik Urzędu stwierdził, że do tej pory żadne 

formy mediacji stronom konfliktu nie pomogły. 

Radny Piotr Purul poprosił, aby Pan Krzysztof Sośniak sprawdził działki 498 i 499. Chodzi o informację, 

czy te działki w zmianie Studium wprowadzonej uchwałą nr 143/2016 r. z dnia 14 grudnia 2016 r. 

zmieniły swoje przeznaczenie.  Sprawa do wyjaśnienia na sesji Rady Gminy w dniu 25 stycznia 2017 r. 

Komisje głosowały nad projektem uchwały następująco: 

Komisja Rewizyjna: 2 radnych za projektem, 1 wstrzymujący głos; 

Komisja Społeczna : 2 radnych za projektem, 1 wstrzymujący głos; 

Komisja Budżetowo – Gospodarcza: wszyscy radni za projektem. 

6) zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.  

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił Skarbnik – Łukasz Raida, po dyskusji wszystkie Komisje 

opowiedziały się za przyjęciem projektu uchwały. 

7) zmiany uchwały nr XV.87.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie 

przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Komprachcice. 

Informacji udzielił Wójt, wskazując jednocześnie, że dla planowanych inwestycji gminnych musi być 

zakładany efekt ekologiczny. Obecnie dotyczy to ciągu pieszo – rowerowego, czy termomodernizacji 

budynków oświatowych. 

Po wymianie informacji i dyskusji wszystkie Komisje opowiedziały się za projektem uchwały 

jednomyślnie. 

8) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Komprachcice. 

Wójt omawiając przedłożony projekt uchwały poinformował Komisje, że trwają negocjacje Starostwa 

Opolskiego z Prezydentem Opola w sprawie Domu Dziecka w Chmielowicach. W związku z tym, że od 

zawsze Dom Dziecka był na terenie Gminy Komprachcice, Wójt zwraca się do Rady Gminy, aby 

podejmując tą punktową zmianę mpzp wsi Komprachcice, zabezpieczyła działkę pod ewentualną 

budowę Domu Dziecka. Zmiana mpzp wsi Komprachcice pozwoli również na budowę CZK, jeżeli 

Gmina otrzymałaby dofinansowanie z zewnętrznych źródeł dofinansowania. 

Komisje głosowały nad projektem uchwały następująco: 



Komisja Rewizyjna: 2 radnych za projektem, 1 wstrzymujący; 

Komisja Społeczna: wszyscy radni za projektem; 

Komisja Budżetowo – Gospodarcza: wszyscy radni za projektem. 

9) regulaminu Cmentarza Komunalnego na terenie Gminy Komprachcice. 

Wójt omawiając projekt przedłożonej Komisjom uchwały stwierdził, że należy pilnie uregulować 

sprawę korzystania z cmentarza komunalnego w Dziekaństwie, gdyż do tej pory takich uregulowań 

brak. Stawki proponowane są bardzo przystępne dla mieszkańców, a uregulowanie tych spraw 

pozwoli na uniknięcie kłopotów jakie spadłyby na Gminę w przypadku ich braku. 

Ponadto Wójt przedłożył Komisjom projekt uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice 

Wyjaśnień w tej sprawie udzieliła Kierownik ZOPO – Pani Anna Białoskórska. Od 1 stycznia 2017 r. 

można pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat po 1 zł za 

każda godzinę przekraczającą ustalony czas ( minimum 5 godzin dziennie ). Należy w tym celu 

dokonać uregulowań na terenie Gminy Komprachcice. 

Formalnie Wójt wystąpi na sesji Rady Gminy w dniu 25 stycznia 2017 r. o wprowadzenie do porządku 

obrad projektu w/w uchwały. 

Z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Gminy wystąpił radny Krzysztof Szopa, aby zgodnie z art. 

67a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy wniosła sprzeciw w stosunku do uchwały 

zmieniającej statut Związku Gmin „PROKADO” w Prószkowie, aby Związek miał możliwość 

poprawy błędnych zapisów. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał wniosek radnego Krzysztofa Szopy, wniosek Komisje 

przegłosowały. Przy 8 głosach za wnioskiem i 2 głosach przeciwnych wniosek został przyjęty, co 

skutkuje koniecznością przygotowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia przez Gminę 

Komprachcice sprzeciwu wobec uchwały Nr XVIII/24/2016 Zgromadzenia Związku Gmin „PROKADO” 

w Prószkowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin „PROKADO” w 

Prószkowie. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przygotowany pod obrady sesji Rady Gminy w 

dniu 25 stycznia 2017 r. wprowadzony zostanie do porządku obrad. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokółowała Maria Grot 

dnia 25.01.2017 r. 

                                                                                                                Przewodniczący posiedzenia 

                      Łukasz Dydzik 

                    

Komisja Rewizyjna ______________________________________ 

Komisja Budżetowa ______________________________________ 

Komisja Społeczna ______________________________________ 

 

 

 


