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PROTOKÓŁ Nr XXXVII.2018 

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 

która odbyła się w dniu 29 czerwca 2018 r. 

        w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach    

            przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach 

 

Ad. 1 

XXXVII Sesję Rady Gminy Komprachcice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz 

Dydzik o godz. 13.15. Powitał wszystkich przybyłych radnych, gości zaproszonych (wg załączonych list 

obecności), udział w Sesji wzięło 10 radnych, co stanowi kworum pozwalające do podejmowania 

prawomocnych decyzji. 

Ad. 2 

Rada Gminy jednomyślnie przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 6 7) zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2018 – 2021. 

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. Zapoznanie się: 

1) ze sprawozdaniem finansowym za rok 2017; 

2) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017; 

3) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu  

Gminy Komprachcice za 2017 rok; 

4) z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego; 

5) ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy; 

6) z  opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej  

o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za rok 2017. 

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

Komprachcice za rok 2017; 

2) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Komprachcice; 

3) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Komprachcice; 

4) przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Komprachcice”; 

5) zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok; 

6) ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza 

miejscem sprzedaży; 

7) zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2018 – 2021. 

7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

8. Wolne wnioski i zapytania. 

9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

10. Zakończenie. 

 

 

 

 



Ad. 3 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż protokół z obrad XXXVI 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 Gminy przedstawił informację z realizacji uchwał, podjętych zarządzeń, działalności w okresie 

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

listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu do poddziałania 3.2.2 

Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – II nabór (stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu). 

Starosta Opolski Pan Henryk Lakwa oraz Sekretarz Powiatu Pani Marzena Kazin zgodnie ze złożonym 

pismem w sprawie budowy domu dziecka w związku z podjętą przez Radę Gminy Komprachcice  

nr XXI.220.2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice zwrócili się z prośbą o przekazanie działek na rzecz 

budowy domu dziecka bądź rodzinnego domu dziecka. Radni podtrzymali swoją wolę kontynuowania 

prac związanych z utworzeniem domu dziecka lub rodzinnego domu dziecka w Komprachcicach.  

Ad. 5 

Rada Gminy zapoznała się: 

1) ze sprawozdaniem finansowym za rok 2017; (stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

2) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017; (stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

3) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

Komprachcice za 2017 r. – uchwała nr 156/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu 

Gminy Komprachcice za 2017 r.; (stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

4) z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego; (stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu) 

5) ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy - protokół  

 Rewizyjnej nr 37.2018 z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium 

Wójtowi Gminy z wykonania  budżetu gminy za rok 2017;  

6)  z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej  

o udzielenie absolutorium  Wójtowi Gminy  z wykonania budżetu gminy za 2017 r.- uchwała nr 

297/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Komprachcice  

o udzielenie Wójtowi Gminy Komprachcice absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. 

(stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

Ad. 6 

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

każdym z projektów uchwał: 

1) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania  

z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za rok 2017. Po wyjaśnieniach przedstawionych 

przez Skarbnika Radni stwierdzili, iż zawarte w sprawozdaniu dane dotyczące wykonanych 

dochodów budżetu oraz zrealizowanych wydatków nie budzą zastrzeżeń. Uchwałę nr 

XXXVII.265.2018 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu); 

 

2) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Komprachcice - uchwałę  

nr XXXVII.266.2018 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu); 

Wójt Gminy Leonard  Pietruszka podziękował za udzielone absolutorium z wykonania budżetu 

za rok 2017. 

 



3) projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Komprachcice zgodnie  

z wnioskiem Przewodniczącego Rady Gminy Komprachcice z dnia 7 czerwca 2018r. - uchwałę  

nr XXXVII.267.2018 podjęto jednomyślnie;  (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu); 

 

4) projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Komprachcice” zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 19 czerwca 

2018 r. - uchwałę nr XXXVII.268.2018 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu); 

 

5) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,  zgodnie z wnioskiem 

Wójta Gminy z dnia 21 czerwca 2018 r. i z dnia 28.06.2018 r. - uchwałę nr XXXVII.269.2018 

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

 

6) projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych oraz liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia  

21 czerwca 2018 r. - uchwałę nr XXXVII.270.2018 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

 

7) projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2018 - 2021- uchwałę 

nr XXXVII.271.2018 podjęto jednomyślnie. (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu). 

Ad. 7 

Przewodniczący Rady Gminy  przekazał  informacyjnie:  zawiadomienia Wojewody Opolskiego  

o wszczęciu z urzędu postepowania nadzorczego wobec uchwał: Nr XXXVI.259.2018, 

XXXVI.260.2018, XXXVI.261.2018. 

Ad.8 
Zastępca Wójta Gminy przedstawił pismo mieszkańców Dziekaństwa w sprawie zmiany punktowej 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziekaństwo - zobowiązano kierownika  

ref. BGR o przygotowanie materiałów na najbliższe posiedzenie Komisji Rady Gminy (mapy i całość 

dokumentacji). 

Ad.9 

Zastępca Wójta Gminy udzielał odpowiedzi na ustne zapytania radnych. 

Ad.10 

Obrady XXXVII Sesji Rady Gminy Komprachcice zakończono o godz. 15.30. 

 

 

protokołowała: 

insp. Bożena Fedorowska                 przewodniczył 

   Przewodniczący Rady Gminy                  

              Łukasz Dydzik 
 

 


