
RG.0002.34.S.VII.2018 

 

PROTOKÓŁ Nr XXXIV.2018 

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 

która odbyła się w dniu 28 marca 2018 r. 

        w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach    

            przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach 

 

Ad. 1 

XXXIV Sesję Rady Gminy Komprachcice otworzył Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan 

Krzysztof  Szopa o godz. 14.10. Powitał wszystkich przybyłych radnych, gości zaproszonych (wg 

załączonych list obecności), udział w Sesji wzięło 9 radnych, co stanowi kworum pozwalające do 

podejmowania prawomocnych decyzji. 

Ad. 2 

Rada Gminy w głosowaniu jednomyślnie przyjęła zmianę w porządku obrad: 

wprowadzenie w pkt 7.11) wyrażenia opinii o dokonaniu podziału Powiatu Opolskiego na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym  

z okręgów wyborczych. 

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. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 

2017. 

6. Raport z realizacji  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii  za 2017 rok. 

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) podziału Gminy Komprachcice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu; 

2) podziału Gminy Komprachcice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 

siedzib obwodowych komisji wyborczych; 

3) 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; 

4) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Komprachcice na 2018 rok; 

5) zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych; 

6) zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok; 

7) nieodpłatnego przekazania mienia gminy; 

8) przyjęcia realizacji zadania w ciągu drogi powiatowej; 

9) przyjęcia realizacji zadania w ciągu drogi wojewódzkiej; 

10) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu realizacji projektu partnerskiego pn.: „Czas 

na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej”; 

11) wyrażenia opinii o dokonaniu podziału Powiatu Opolskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich 

granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym z okręgów wyborczych. 

8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

9. Wolne wnioski i zapytania. 

10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

11. Zakończenie. 



 

 Ad. 3 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował, iż protokół z obrad XXXIII 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, informację ws. projektów  oraz informację nt umów na 

pożyczkę dla mieszkańców na działania proekologiczne w ramach Programu Ograniczenia Niskiej 

Emisji  zawartych na terenie Gminy Komprachcice (informacje stanowią załączniki do niniejszego 

protokołu).  

Wójt Gminy wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Gminy wręczyli wszystkim sołtysom listy 

gratulacyjne z okazji obchodzonego w dniu 11 marca Dnia Sołtysa. 

Pan Krzysztof Maślak Komendant Straży Miejskiej w Opolu przekazał informację w sprawie pracy 

straży w naszej gminie.  

Pan Ryszard  Galla Poseł na Sejm przekazał informację o pracy w Parlamencie. 

Ad. 5 

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2017 

zostało przyjęte do akceptującej wiadomości (stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

Ad. 6 

Raport z realizacji  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i przeciwdziałania Narkomanii  za 2017 rok został przyjęty do akceptującej wiadomości (stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu). 

Ad. 7 

Stwierdzono, że wymagane materiały na sesję radni otrzymali i przystąpiono do głosowania nad 

każdym z projektów uchwał: 

1) projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie podziału Gminy Komprachcice na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 5 marca 2018 r - uchwałę nr XXXIV.241.2018 podjęto 

jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

2) projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Komprachcice na stałe obwody głosowania, ustalenia 

ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych zgodnie  

z wnioskiem Wójta z dnia 5 marca 2018 r. - uchwałę nr XXXIV.242.2018 podjęto jednomyślnie; 

(podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

3) projekt uchwały w sprawie 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 zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 14 marca 2018 r. - uchwałę nr XXXIV.243.2018 

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

4) projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Komprachcice na 2018 rok zgodnie z wnioskiem Wójta  

z dnia 14 marca 2018 r. - uchwałę nr XXXIV.244.2018 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

5) projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych zgodnie  

z wnioskiem Wójta z dnia 19 marca 2018 r. - uchwałę nr XXXIV.245.2018 podjęto jednomyślnie; 

(podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

6) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zgodnie z wnioskiem Wójta 

z dnia 23 marca 2018 r. - Rada Gminy jednomyślnie wyraziła zgodę na zmianę treści załącznika  

nr 4 Dział 600 Rozdział 600013 paragraf 6050„Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo 



-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej”- uchwałę nr XXXIV.246.2018 podjęto jednomyślnie; 

(podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

7) projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia gminy zgodnie z wnioskiem Wójta 

z dnia 23 marca 2018 r. - uchwałę nr XXXIV.247.2018 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

8) projekt uchwały w sprawie przyjęcia realizacji zadania w ciągu drogi powiatowej zgodnie  

z wnioskiem Wójta z dnia 19 marca 2018 r. - uchwałę nr XXXIV.248.2018 podjęto jednomyślnie; 

(podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

9) projekt uchwały w sprawie przyjęcia realizacji zadania w ciągu drogi wojewódzkiej zgodnie  

z wnioskiem Wójta z dnia 19 marca 2018 r. - uchwałę nr XXXIV.249.2018 podjęto jednomyślnie; 

(podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

10) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu realizacji 

projektu partnerskiego pn.: „Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji 

Opolskiej” zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 19 marca 2018 r. - uchwałę nr XXXIV.250.2018 

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

11) projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o dokonaniu podziału Powiatu Opolskiego na 

okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych  

w każdym z okręgów wyborczych, zgodnie z pismem Starosty Opolskiego nr OR.501.3.2018.MK 

- uchwałę nr XXXIV.251.2018 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu). 

Ad. 8 

Wiceprzewodniczący RG przekazał informacyjnie, że do wglądu w Biurze Rady Gminy jest pismo Posła 

na Sejm RP Jarosława Sachajko w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej chwilowego wstrzymania 

przekazywania naliczonych środków pieniężnych dla Izb Rolniczych oraz odpowiedź Krajowej Rady 

Izb Rolniczych. 

Ad. 9 

Na pytania wynikające z bieżącej pracy Urzędu Gminy odpowiadał Wójt Gminy. 

 

Ad. 10 

Wójt powiedział, że w sprawie progu zwalniającego w Osinach na ul. Górnej należy uzyskać zgodę 

mieszkańców na jego montaż. 

Radny W. Wencel - w trakcie remontu drogi 429 w Ochodzach pozostawiono zaschnięty odpad 

asfaltowy, który nie został usunięty przez firmę wykonującą remont - należy wystąpić z pismem  

o jego usunięcie. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że w dniu 9.04.2018 r. o godz. 15.00 odbędzie się 

posiedzenie Komisji Rewizyjnej zgodnie z planem pracy - ocena finansowa dochodów i wydatków 

zadania pn. Osiedle Bursztynowe Wzgórze w ujęciu całościowym. 

Rada Gminy zwróciła się do Wójta o przygotowanie projektu uchwały w sprawie określenia 

wysokości sumy  do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania. 

 

Ad. 11 

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

 

                         przewodniczył  

   Wiceprzewodniczący Rady Gminy                  

                Krzysztof Szopa 
 
protokołowała: 

insp. Bożena Fedorowska 


