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Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Komprachcice - online 

z dnia 18 stycznia 2021 r.  

  

W pracach Komisji uczestniczyli członkowie Komisji oraz Wójt Gminy, Skarbnik Gminy, Sekretarz 

Gminy i kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - online.  

Obecnych 14 radnych. Nieobecny radny Damian Piechaczek. 

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

Kompletne materiały na Sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 20 stycznia 2021 r. radni otrzymali 

wcześniej i mogli się z nimi dokładnie zapoznać.  

Przeanalizowano projekty uchwał: 

1. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy 

Komprachcice z dnia 29 grudnia 2020 r. – skierowano pod obrady Rady Gminy – 14 głosów za. 

2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-

2023 zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 grudnia 2020 r. – skierowano 

pod obrady Rady Gminy – 14 głosów za. 

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Komprachcice na lata 2021 – 

2028 zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 grudnia 2020 r. – skierowano 

pod obrady Rady Gminy – 14 głosów za. 

4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji stałych Rady Gminy na rok 2021 

zgodnie z przedstawionymi propozycjami komisji stałych RG – skierowano pod obrady Rady 

Gminy – 14 głosów za. 

5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice zgodnie z wnioskiem Wójta 

Gminy Komprachcice z dnia 13 stycznia 2021 r. – Pan Wójt omówił poszczególne załączniki do 

projektu uchwały. Dyskusja radnych skupiła się nad zał. nr 3 dot. zmiany funkcji terenów w 

obrębie wysypiska śmieci w Domecku, przeprowadzono głosowanie nad tym załącznikiem: za - 

6, przeciw -7. Radni mieli też wątpliwości co do zakresu zmian pokazanych w zał. nr 4., w 

którym do zmian pokazano między innymi teren określony w studium jako obszar pośredniej 

ochrony ekologicznej - o wzmożonym rygorze. Wójt zapewnił iż zmiany dla tego terenu nie 

dotyczą zmiany funkcji a jedynie zmian związanych z uregulowaniem w studium rysunku biegu 

cieku wodnego, który odbiega on stanu faktycznego. Projekt uchwały skierowano pod obrady 

Rady Gminy do przegłosowania na Sesji. 

6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Dziekaństwo zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy 

Komprachcice z dnia 13 stycznia 2021 r. Wątpliwości budził zakres zmian w przedmiotowym 

projekcie uchwały. Wójt skonsultuje to z projektantem – projekt skierowano pod obrady Rady 

Gminy – 14 głosów za. 

7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy 

Komprachcice z dnia 13 stycznia 2021 r. – skierowano pod obrady Rady Gminy – 14 głosów za. 

8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy 

Komprachcice z dnia 13 stycznia 2021 r. – skierowano pod obrady Rady Gminy – 14 głosów za. 

9. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego zgodnie z uzasadnieniem 

Wójta Gminy Komprachcice – skierowano pod obrady Rady Gminy – 14 głosów za. 
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10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok zgodnie z wnioskiem 

Wójta Gminy Komprachcice z dnia 12 stycznia 2021 r. – skierowano pod obrady Rady Gminy  

– 14 głosów za. 

11. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji nr OR.152.1.2020 z dnia 12 grudnia 2020 r.  

– zgodnie ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – skierowano pod obrady Rady 

Gminy – 14 głosów za. 

12. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zgodnie z uzasadnieniem Wójta Gminy  – 

skierowano pod obrady Rady Gminy – 14 głosów za. 

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Komprachcice z dnia 12 stycznia 2021 r. – skierowano pod 

obrady Rady Gminy – 14 głosów za. 

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Komprachcice zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Komprachcice z 

dnia 12 stycznia 2021 r. – skierowano pod obrady Rady Gminy – 14 głosów za. 

15. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta 

Opole na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, zgodnie z pismem Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu  nr NA.I-4211-3/2-1/2021 – skierowano pod obrady Rady Gminy 

– 14 głosów za. 

 

Pan Wójt przedstawił w imieniu samorządu gminnego treść Apelu skierowanego  do mieszkańców 

Gminy Komprachcice zachęcającego do szczepień. 

 

Pozostałe punkty porządku obrad zostaną zrealizowane na Sesji Rady Gminy Komprachcice w dniu 

20 stycznia 2021 r.  

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

  

 
Przewodniczący posiedzenia  

   Krzysztof Szopa  

  

Przewodniczący Komisji Stałych Rady Gminy:  

1. Józef Kremer  

2. Maria Neumann  

3. Agnieszka Zyzik 

        


