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PROTOKÓŁ NR V/11 
Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 

z dnia 19 maja 2011 r. 
 
 
Ad. 1 

V Sesję Rady Gminy Komprachcice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Antoni 
Wencel  o godz. 13.30. Po powitaniu wszystkich przybyłych radnych, gości zaproszonych 
(wg załączonych list obecności), stwierdził, iż na sali obrad obecnych było 13 radnych, co 
stanowi quorum pozwalające do podejmowania prawomocnych decyzji. 
Nieobecni radni: Ewa Wittke, Tomasz Smolarek. 
 
obecnych na sali obrad 12 radnych 
 
Ad. 2 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum  
2. Przyjęcie porządku obrad 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy 
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w 
szkołach Gminy Komprachcice prowadzące wychowanie przedszkolne 

2) zajęcia stanowiska wobec wezwania Rady Gminy Komprachcice do usunięcia 
naruszenia prawa 

3) zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok 
4) zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych 
5) zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

5.  Informacja Wójta z udzielonej odpowiedzi na interpelacje i podjętych zarządzeniach w  
    okresie międzysesyjnym 
6.  Interpelacje, wnioski, zapytania 
7.  Zakończenie 

został przyjęty jednomyślnie. 

 
Ad. 3 
Protokół z obrad IV Sesji Rady Gminy Komprachcice został wyłożony do wglądu na sali 
obrad, a wcześniej był dostępny w Biurze Rady Gminy oraz jest do wglądu na stronie 
internetowej: bip.komprachcice.pl  –  został przyjęty  jednomyślnie. 
 
Ad. 4 

1) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za 
świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach Gminy 
Komprachcice prowadzące wychowanie przedszkolne, zgodnie z wnioskiem Wójta nr 
ZOPO-020-11– proponowana odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu/oddziale 
przedszkolnym 0,11% stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę, uwag nie 
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wnoszono uchwałę nr V/24/11 podjęto jednomyślnie  (podjęta uchwała stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu). 

 
2) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska 

wobec wezwania Rady Gminy Komprachcice do usunięcia naruszenia prawa złożonego  
przez Pana Jana Klisch dotyczącego naruszenia prawa i zmiany uchwały Rady Gminy 
Komprachcice nr XXVII/192/05 z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Komprachcicach w rejonie 
ulicy Krzyżowej, w ten sposób aby uchwalony plan obejmował również działki nr 750/2 
i 752/2 km 4 – uznaje się wezwanie za nieuzasadnione, uchwałę nr V/25/11 podjęto 
przy 11 głosach – za i 1 –wstrz. (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu) . 
 
Obecnych na sali obrad 13 radnych 

3) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2011 rok – zgodnie z wnioskiem Wójta nr FS.3021.31.2011  
Dyskusja: 
Radna A. Bodziach – przedstawiła sprawę, iż należałoby odstąpić od budowy wiaty w 
sołectwie Chmielowice, nie jest to zadanie priorytetowe dla tego sołectwa 
Sołtys wsi Chmielowice powiedział, iż złożony wniosek na budowę wiaty w 
Chmielowicach będzie refundowany w 54% podkreślił duże zaangażowanie sołectwa w 
ten temat.  
Z-ca Wojta wyjaśnił, iż miesiąc temu została podpisana umowa na finansowanie tego 
zadania z PROW 2007-2013 
Radny J. Kremer wyjaśnił, iż w roku ubiegłym wniosek został złożony przez Urząd 
Gminy i podjęte zostały działania i należy iść w kierunku realizacji tego zadania  
Radny M. Borkowski – wiata będzie służyć dla trzech sołectw: Chmielowice, 
Żerkowice i również dla Dziekaństwa 
Radny M. Szemainda- podsumowując całą dyskusję podkreślił zaangażowanie 
społeczeństwa w tym temacie (projekt był sporządzony przez sołectwo i jest pozwolenie 
na budowę ) 
 
Radny Ł. Dydzik – pytał, kto będzie gospodarzem i kto będzie ponosił koszty  związane 
z utrzymaniem wiaty i złożył wniosek formalny – wycofanie z załącznika nr 3 z 
projektu uchwały punktu w sprawie: budowa wiaty turystycznej w Chmielowicach: 
wniosek został odrzucony przy : 5 głosach – za ,6 głosach - przeciw 
i 2 głosach – wstrz. 
Uchwałę nr V/26/11 podjęto przy 7 głosach – za, 5 głosach – przeciw i 1 – wstrz. 
(podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 
 

4) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 
na finansowanie zadań inwestycyjnych, temat przedstawił Skarbnik Gminy – jest to 
konsekwencja uchwały budżetowej, w której kredyt  równoważy wydatki budżetu. 
Kredytodawca zostanie ustalony w wyniku postępowania przetargowego – uchwałę nr 
V/27/11 podjęto jednomyślnie  (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu) . 

 
5) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej, temat przedstawił Skarbnik Gminy – rozszerzono horyzont 
prognozy do roku 2015, uwzględniono dodatkowo trzy zadania długoterminowe: 
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1. odkupienie na podstawie zawartych umów, odcinków kanalizacji sanitarnej 
2. sfinansowanie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy 
3. odkupienie instalacji wodno-kanalizacyjnej w ciągu ul. Cmentarnej w 

Chmielowicach 
uchwałę nr V/28/11 podjęto jednomyślnie  (podjęta uchwała stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu) . 
  

Ad. 5 
Wójt złożył Radzie Gminy informację z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej Sesji, 
podjętych zarządzeniach w okresie międzysesyjnym oraz informację z udzielonych 
odpowiedzi na złożone na poprzedniej Sesji interpelacje - Rada Gminy przyjęła informacje do 
akceptującej wiadomości (stanowią załączniki do niniejszego protokołu). 
 
Ad. 6 
Przekazano: 

1.  informację z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w gminie Komprachcice w roku 2010 (informacja stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu) 

2. informację o przebiegu realizacji Projektu „Trias Opolski – ochrona zbiornika wód 
podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski – II etap” 
(informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

3. uchwałę nr VI/95/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego podjętą podczas VI sesji 
Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia 
rezolucji o uczczeniu 90 rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego (stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu) 

4. informację dotyczącą efektywności realizacji programu współpracy Gminy 
Komprachcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, działającymi na jej terenie  (stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu) 

 
 
Wójt poinformował, iż w sprawie zapewnienia transportu zbiorowego w gminie brak oferty 
przedstawionej przez prywatnego przewoźnika z sołectwa Domecko, po rozmowach z 
przedstawicielami MZK wynika, iż straty  na linii nr 8 są ewidentne. Nie są to ostateczne 
decyzje, rozmowy będą prowadzone. 
Wójt odpowiadał również na pytania radnych wynikające z bieżącej pracy Urzędu Gminy. 
 
Poseł  R. Galla  wypowiedział się w sprawie zapewnienia gminie  transportu  zbiorowego , 
należy  doprowadzić w negocjacjach do korzystnych uzgodnień z MZK w sprawie transportu 
zbiorowego w naszej gminie oraz o uregulowaniach  zawartych w nowej ustawie o 
utrzymaniu porządku i czystości.  
 
Radny J. Kremer wnioskuje, aby ewentualne propozycje  wniosków składane w ramach 
małych projektów uzgadniać z Radami Sołeckimi (każdorazowo ustalać koszty  realizacji i 
eksploatacji). 
Radny Ł. Dydzik złożył wniosek aby w tematyce kolejnej sesji ująć punkt dotyczący oceny 
funkcjonowania ośrodka zdrowia w Komprachcicach. 
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Interpelacja J. Kowalskiego 
wystąpić z pismem do Zakładu Energetycznego w sprawie przesunięcia szafy energetycznej 
na ul. Zielonej w Polskiej Nowej Wsi. 
 
Ad. 7 
Obrady V Sesji Rady Gminy Komprachcice zakończono o godz. 16.30. 
 
 
Protokołowała: 
inspektor Bożena Fedorowska 
 
         przewodniczył  
          Przewodniczący Rady Gminy 
                                      Antoni Wencel 
 
 


