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PROTOKÓŁ Nr XXIII.2017 

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 

która odbyła się w dniu 28 lutego 2017 r. 

        w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach    

            przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach 

Ad. 1 

XXIII Sesję Rady Gminy Komprachcice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Łukasz Dydzik  

o godz. 14.00. Powitał wszystkich przybyłych radnych, gości zaproszonych (wg załączonych list 

obecności), udział w Sesji wzięło 11 radnych, co stanowi kworum pozwalające do podejmowania 

prawomocnych decyzji. 

Nieobecny radny Piotr Purul. 

Obecnych na sali obrad 10 radnych. 

Ad. 2 

Rada Gminy w głosowaniu:  przy 9 głosach - za i 1 głosie - wstrz.  przyjęła zmiany w porządku obrad: 

wniosek Wójta Gminy - wprowadzenie w pkt 5.10)  „rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 

Komprachcice”. 
 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

4. Informacja Wójta z realizacji uchwał, podjętych zarządzeń, działalności w okresie międzysesyjnym 

 i podpisanych umowach. 

5. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) przyjęcia planu pracy Rady Gminy i stałych komisji Rady Gminy na rok 2017; 

2) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Komprachcice; 

3) określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów; 

4) określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych                      

prowadzonych przez Gminę Komprachcice, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenie liczby  punktów i  dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia kryteriów; 

5) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego; 

6) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok; 

7) udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Komprachcice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Wawelnie; 

8) zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej; 

9) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Komprachcice i Przewodniczącego Rady Gminy 

Komprachcice; 

10) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Komprachcice. 

6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

7. Interpelacje, wnioski, zapytania. 

8. Zakończenie. 

 



Obecnych na sali obrad 11 radnych 

 

Ad. 3 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż protokół z obrad XXII Sesji Rady Gminy Komprachcice 

został podpisany. Protokół był wyłożony do wglądu na sali obrad, a wcześniej był dostępny w Biurze Rady 

Gminy oraz jest do wglądu na stronie internetowej: bip.komprachcice.pl . 

Ad. 4 

Wójt przedstawił informację z realizacji uchwał, podjętych zarządzeń, działalności w okresie 

międzysesyjnym i podpisanych umowach (informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

Ad. 5 
1) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie   przyjęcia planu pracy Rady Gminy  

i stałych komisji Rady Gminy na rok 2017 - uchwałę nr XXIII.157.2017 podjęto jednomyślnie 

(podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

 

2) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli  

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice, 

zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia  20.02.2017 r. - uchwałę nr XXIII.158.2017 podjęto jednomyślnie 

(podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

 

3) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do 

publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Komprachcice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia  

20.02.2017 r. - uchwałę nr XXIII.159.2017 podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu); 

 

4) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas 

pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice, w 

postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz 

określenie liczby  punktów i  dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów, zgodnie z 

wnioskiem Wójta z dnia  20.02.2017 r. - uchwałę nr XXIII.160.2017 podjęto jednomyślnie (podjęta 

uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

 

5) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia  

20.02.2017 r. - uchwałę nr XXIII.161.2017 podjęto przy 9 głosach - za i 2 - wstrz. 

Dyskusja toczyła się pod kątem  planów i obaw związanych  z realizacją  reformy oświaty w naszej 

Gminie. (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

 

6) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, 

zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 20.02.2017 r.  - uchwałę nr XXIII.162.2017 podjęto jednomyślnie 

(podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

 

7) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy 

Komprachcice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wawelnie , zgodnie z wnioskiem Wójta 

z dnia 20 lutego 2017 r. zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia  20.02.2017 r. - uchwałę nr 

XXIII.163.2017 podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

 

8) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej  radnego Józefa Kremera - zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia  20.02.2017 r. 

uchwałę nr XXIII.164.2017 podjęto przy 10 głosach - za i 1 głosie - wstrz. (podjęta uchwała stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu); 

 



9) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 

Gminy Komprachcice i Przewodniczącego Rady Gminy Komprachcice, która została złożona przez 

radnego Piotra Purula - uchwałę nr XXIII.165.2017 podjęto przy 10 głosach  - za i 1 głosie - wstrz. 

uznając skargę za nieuzasadnioną (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

 

10) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 

Gminy Komprachcice w sprawie skargi na działania dyskryminacyjne w Gminie Komprachcice oraz 

brak odpowiedzi Wójta Gminy Komprachcice (projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu). Wniosek radnego Krzysztofa Szopy w sprawie wycofania z porządku obrad podjęcia 

przedmiotowego projektu uchwały został przyjęty przy 7 głosach - za, 3 głosach - przeciw i 1 - wstrz.  

(wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

Ad. 6 

Przewodniczący RG przekazał, że wpłynęło kolejne pismo w sprawie scalania i podziału nieruchomości, 

zostanie przekazane Radnym. 

Ad. 7 

Wójt odpowiadał na pytania radnych wynikające z bieżącej pracy Urzędu Gminy min: 

-  naprawy dróg gminnych i chodników, 

-  podjęcia prób uregulowania spraw własnościowych zaniedbanych posesji w gminie,  

-  możliwości wykupu nieruchomości sąsiadującej z Urzędem Gminy w celu rozwiązania problemów  

   z dojazdem do działki gminnej celem podniesienia jej atrakcyjności przy możliwości ewentualnej     

   sprzedaży. 

Ad.8 

 Obrady XXIII Sesji Rady Gminy Komprachcice zakończono o godz. 17.30. 

 

 

protokołowała: 

Insp. Bożena Fedorowska                 przewodniczył  

   Przewodniczący Rady Gminy                  

              Łukasz Dydzik 
 


