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ORG.0012.10.2019 Komisja Budżetowo-Gospodarcza 

ORG.0012.11.2019 Komisja Społeczna 

ORG.0012.3.2019 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

 

Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Komprachcice  

z dnia 28 października 2019 r. 

 

W pracach Komisji uczestniczyli członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności:  

Wójt i Sekretarz Gminy. 

Obecnych 11 radnych 

Przewodniczącym posiedzenia wspólnego był pan Krzysztof Szopa - Przewodniczący Rady Gminy. 

Kompletne materiały na Sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 30 października 2019 r. radni otrzymali 

wcześniej i mogli się z nimi dokładnie zapoznać. 

Przedyskutowano z wnioskodawcą nadania nazwy ulicy w Polskiej Nowej Wsi i skierowano wniosek do 

rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w celu opracowania projektu uchwały w tej sprawie.  

Radni z Komprachcic zadali pytania na temat „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku 

szkolnym 2018/2019”, dotyczące realizacji zajęć pozalekcyjnych w szkole w Komprachcicach. Na pytania 

odpowiadała kierownik ZOPO  Anna Białoskórska. Ustalono, że w/w informacja zostanie uzupełniona. 

Przeanalizowano projekty uchwał: 

1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Komprachcice  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2020 rok zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 22 października 2019 r. projekt 

uchwały, został skierowany pod obrady Rady Gminy  - jednomyślnie. 

2. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX.277.2018 Rady Gminy Komprachcice  

z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej  

w formie darowizny zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 18 października 2019 r. projekt 

uchwały, został skierowany pod obrady Rady Gminy  - jednomyślnie. 

3. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Komprachcice do wykonywania działalności  

w zakresie usług telekomunikacyjnych zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 16 października  

2019 r. projekt uchwały, został skierowany pod obrady Rady Gminy  - jednomyślnie. 

4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  

w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 16 października 2019 r. projekt uchwały, został skierowany 

pod obrady Rady Gminy  - jednomyślnie. 

Obecnych 12 radnych 

5. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV.19.2015 Rady Gminy 

Komprachcice z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 

28 października 2019 r. projekt uchwały, został skierowany pod obrady Rady Gminy  - jednomyślnie. 

Radny Krzysztof Szopa zaproponował aby w pracach nad projektem uchwały dotyczącej wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej 

opłaty wziąć pod uwagę zróżnicowanie opłaty w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących 

daną nieruchomość. Radni większością głosów poparli propozycję radnego wyznaczając tym samym 

kierunek prac nad projektem przyszłej uchwały. 

6. Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 21 października 

2019 r. projekt uchwały, został skierowany pod obrady Rady Gminy  - jednomyślnie. 

7. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej dla Miasta Opole na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego zgodnie  



z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 21 października 2019 r. projekt uchwały, został skierowany pod 

obrady Rady Gminy  - jednomyślnie. 

8. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi 

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach do załatwiania indywidualnych 

spraw z zakresu administracji publicznej zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 21 października 

2019 r. projekt uchwały, został skierowany pod obrady Rady Gminy  - jednomyślnie. 

9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia  

21 października 2019 r. projekt uchwały – wersja II, został skierowany pod obrady Rady Gminy   

- jednomyślnie. 

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok zgodnie z wnioskiem Wójta 

Gminy z dnia 23 października 2019 r. projekt uchwały, został skierowany pod obrady Rady Gminy   

- jednomyślnie. 

11. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2022 zgodnie  

z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 23 października 2019 r. projekt uchwały, został skierowany pod 

obrady Rady Gminy  - jednomyślnie. 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

          Przewodniczący posiedzenia 

                      Krzysztof Szopa 

 

 

Podpisy Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy: 

1. 

2.  

3. 

4. 

 

Protokołowała: 

insp. Bożena Fedorowska 

 


