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PROTOKÓŁ Nr XXIX.2017 

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 

która odbyła się w dniu 19 października 2017 r. 

        w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach    

            przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach 

 

Ad. 1 

XXIX 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. 

Obecnych na sali obrad 10 radnych. 

Ad. 2 

Wójt złożył wniosek o zmianę i wprowadzenie do porządku obrad w pkt 5: 

8) ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Komprachcicach; 

9) zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.; 

10) wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości 

– przyjęto jednomyślnie. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad 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) powierzenia reprezentowania Gminy Komprachcice  w Zgromadzeniu Związku Gmin 

Śląska Opolskiego; 

2) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole; 

3) przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą "Program profilaktyki wad 

postawy u dzieci w Gminie Komprachcice na lata 2018-2019"; 

4) zmiany Uchwały Nr XX/166/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2009 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania 

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; 

5) zmiany nazwy ulicy „Hibnera” w miejscowości Ochodze; 

6) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domecko, gmina 

Komprachcice; 

7) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2020; 



8) ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Komprachcicach; 

9) zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.; 

10) wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. 

6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

7. Wolne wnioski i zapytania. 

8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

9. Zakończenie. 

 

Ad. 3 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż protokół z obrad XXVIII 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 .  

Obecnych na Sali obrad 11 radnych 

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 powierzenia reprezentowania Gminy 

Komprachcice  w Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego przez Pana Waldemara 

Chmiela Zastępcę Wójta,  zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 29 września 2017 . 

Uchwałę nr XXIX.198.2017 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu); 

 

2) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia z Miastem Opole, zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 4 października 

2017 r.  Uchwałę nr XXIX.199.2017 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu); 

 

3) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu 

polityki zdrowotnej pod nazwą "Program profilaktyki wad postawy u dzieci w Gminie 

Komprachcice na lata 2018-2019" zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 5 października 

2017 r. Uchwałę nr XXIX.200.2017 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu); 

 

4) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/166/09 

Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu 

określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy 

oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 3 

października 2017 r. Uchwałę nr XXIX.201.2017 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

 

5) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy „Hibnera”  

w miejscowości Ochodze, zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 5 października 2017 r. 

Uchwałę nr XXIX.202.2017 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu); 

 

6) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Domecko, gmina Komprachcice zgodnie  

z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 9 października 2017 r.  



 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) Rada Gminy Komprachcice rozstrzyga, co 

następuje: 

1) Uwaga złożona w dniu 24 sierpnia 2016r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Domecko wyłożonego do publicznego wglądu w dniach 18 lipca 2016 r. 

do dnia 16 sierpnia 2016r. (termin składania uwag upłynął w dniu 31 sierpnia 2016 r.) 

dotycząca możliwości powiększenia terenu pod zabudowę dla działki nr 158 k.m. 6. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta (9 radnych głosowało za 

odrzuceniem uwagi, 2 radnych wstrzymało się od głosu) 

2) Uwaga złożona w dniu 25 sierpnia  2016r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Domecko wyłożonego do publicznego wglądu w dniach 18 lipca 2016 r. 

do dnia 16 sierpnia 2016r. (termin składania uwag upłynął w dniu 31 sierpnia 2016 r.) 

dotycząca możliwości powiększenia terenu pod zabudowę dla działki nr 159 k.m. 6. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta (9 radnych głosowało za 

odrzuceniem uwagi, 2 radnych wstrzymało się od głosu) 

3) Uwaga złożona w dniu 25 sierpnia  2016r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Domecko wyłożonego do publicznego wglądu w dniach 18 lipca 2016 r. 

do dnia 16 sierpnia 2016r. (termin składania uwag upłynął w dniu 31 sierpnia 2016 r.) 

dotycząca możliwości powiększenia terenu pod zabudowę dla działki nr  160 k.m. 6. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta (9 radnych głosowało za 

odrzuceniem uwagi, 2 radnych wstrzymało się od głosu) 

4) Uwaga złożona w dniu 26 sierpnia 2016r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Domecko wyłożonego do publicznego wglądu w dniach 18 lipca 2016 r. 

do dnia 16 sierpnia 2016r. (termin składania uwag upłynął w dniu 31 sierpnia 2016 r.) 

dotycząca zmiany przeznaczenia dz. nr 1960/474 k.m. 7 na zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta (9 radnych głosowało za 

odrzuceniem uwagi, 2 radnych wstrzymało się od głosu) 

5) Uwaga złożona w dniu 31 sierpnia 2016r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Domecko wyłożonego do publicznego wglądu w dniach 18 lipca 2016 r. 

do dnia 16 sierpnia 2016r. (termin składania uwag upłynął w dniu 31 sierpnia 2016 r.) 

dotycząca objęcia dz. nr 611/16 k.m. 3 strefą zamieszkania. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta (9 radnych głosowało za 

odrzuceniem uwagi, 2 radnych wstrzymało się od głosu) 

6) Uwaga złożona w dniu 31 sierpnia 2016r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Domecko wyłożonego do publicznego wglądu w dniach 18 lipca 2016 r. 

do dnia 16 sierpnia 2016r. (termin składania uwag upłynął w dniu 31 sierpnia 2016 r.) 

dotycząca przeznaczenia dz. nr 459/127, 491/127, 490/127 k.m. 6 na tereny obiektów 

produkcyjnych, składowych-magazynowych oraz usługowych. 



Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta (9 radnych głosowało za 

odrzuceniem uwagi, 2 radnych wstrzymało się od głosu) 

Uchwałę nr XXIX.203.2017 podjęto przy 9 głosach – za i 2 głosach – wstrz.; (podjęta uchwała 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

 

7) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2017 – 2020 zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 11 października  

2017 r. Uchwałę nr XXIX.204.2017 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu). 

 

8) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji 

przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach 

zgodnie z przedstawionym uzasadnieniem. Uchwałę nr XXIX.205.2017 podjęto jednomyślnie; 

(podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

9) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na  

2017 r., zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 11 października 2017 r. Skarbnik wyjaśnił: 

kwota 25 tyś. zł zostanie przeznaczona na opłatę eksploatacyjną i kwota 25 tyś. zł. na zakup 

energii elektrycznej. Uchwałę nr XXIX.206.2017 podjęto jednomyślnie;. (podjęta uchwała 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

10) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa 

własności nieruchomości zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 16 października 2017 r. 

Uchwałę nr XXIX.207.2017 podjęto przy 10 głosach za i 1 – wstrz. (podjęta uchwała stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu) 

Ad. 6 

Przewodniczący Rady Gminy  przekazał  informacyjnie: protokół z posiedzenia Komisji Społecznej  

nr 40.2017 jest dostępny do wglądu w BIP. 

 

Ad.7 
W związku z przekazanym Radnym skanem pisma rodzica ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Komprachcicach, Pan Wójt zdecydował o powołaniu zespołu w celu przeanalizowania sprawy -

Radni przychylili się do propozycji Wójta. 

Wójt zwrócił się z prośbą aby każdorazowo zamiar zakupu kamer do monitoringu był zgłaszany, gdyż 

to on jest odpowiedzialny, a nadzór z urzędu sprawuje Sekretarz Gminy wraz z informatykiem. 

Ad.8 

Wójt Gminy odpowiadał na pytania Radnych złożone na ostatniej Sesji Rady Gminy wynikające  

z bieżącej pracy Urzędu Gminy oraz udzielał odpowiedzi na ustne zapytania Radnych na bieżąco. 

 

Ad.9 

Obrady XXIX Sesji Rady Gminy Komprachcice zakończono o godz. 16.45. 

 

protokołowała: 

insp. Bożena Fedorowska                 przewodniczył 

   Przewodniczący Rady Gminy                  

              Łukasz Dydzik 
 


