RG.0002.41.S.VII.2018

PROTOKÓŁ Nr XLI.2018
Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE
która odbyła się w dniu 8 listopada 2018 r.
w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach
przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach
Ad. 1
XLI Sesję Rady Gminy Komprachcice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz
Dydzik o godz. 14.20. Powitał wszystkich przybyłych radnych, gości zaproszonych (wg załączonych
list obecności), udział w Sesji wzięło 11 radnych, co stanowi kworum pozwalające do podejmowania
prawomocnych decyzji.
Ad. 2
Porządek obrad XLI Sesji Rady Gminy Komprachcice:
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) zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2018 – 2021;
2) zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok;
3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019;
4) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019;
5) zmiany Uchwały Nr XXIV.166.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie Statutu Gminy Komprachcice.
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 XL 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).
Ad. 5
Stwierdzono, że wymagane materiały na sesję radni otrzymali i przystąpiono do głosowania nad
każdym z projektów uchwał:
1) projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata
2018- 2021 zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 31 października 2018 r. - uchwałę

2)

3)

4)

5)

nr XLI.293.2018 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego
protokołu);
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zgodnie z wnioskiem
Wójta Gminy z dnia 31 października 2018 r. - uchwałę nr XLI.294.2018 podjęto
jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu);
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok
2019 zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 31 października 2018 r. - uchwałę nr
XLI.295.2018 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego
protokołu);
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
na rok 2019 zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 31 października 2018 r.
Wniosek radnej Marii Neumann - pozostawienie wysokości stawek podatku od środków
transportowych na poziomie roku 2018 – wniosek został przyjęty przy 9 głosach - za i 2
głosach - wstrz.
Uchwałę nr XLI.296.2018 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do
niniejszego protokołu);
projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV.166.2017 Rady Gminy Komprachcice
z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Statutu Gminy Komprachcice zgodnie z wnioskiem Wójta
Gminy z dnia 31 października 2018 r.- wersja II z autopoprawką Radnego Krzysztofa Szopy
w § 22 ust.1 słowo „odczytaniu” - wykreślono, wprowadzono „przedstawieniu”- uchwałę nr
XLI.297.2018 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego
protokołu).

Ad. 6
Przewodniczący Rady Gminy przekazał informację o tym, że wpłynęły do wiadomości Rady Gminy
pisma w sprawie:
- rozstrzygnięć nadzorczych stwierdzających nieważność uchwał w całości nr XXXIX.278.2018,
XXXIX.279.2018 i wskazanie nadzorcze wobec uchwały nr XXX.280.2018,
- pismo dotyczące zmiany uchwały Rady Gminy Komprachcice nr XL.285.2018 - zostanie skierowane
do strony pismo z urzędu informujące o zmianie w przepisach.
Pisma znajdują się do wglądu w Biurze Rady Gminy w godzinach pracy Urzędu.
Ad.7
Radni wyrazili pozytywną opinię w sprawie podjęcia działań przez Wójta Gminy wykupu terenu
i lokalizacji parkingu przy skrzyżowaniu ulic Prószkowska - Szeroka.
Ad.8
Wójt odpowiadał na ustne zapytania Radnych wynikające z bieżącej pracy Urzędu Gminy.
Ad.9
Obrady XLI Sesji Rady Gminy Komprachcice zakończono o godz. 16.30.
protokołowała:
insp. Bożena Fedorowska

przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy
Łukasz Dydzik

