RG.0002.8.S.VIII.2011

PROTOKÓŁ NR VIII/11
Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE
która odbyła się w dniu 29 września 2011 r.
w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Komprachcice przy ul. Kolejowej 3
Ad. 1
VIII Sesję Rady Gminy Komprachcice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Antoni Wencel
o godz. 13.00. Po powitaniu wszystkich przybyłych radnych, gości zaproszonych (wg
załączonych list obecności), udział w Sesji wzięło 14 radnych, co stanowi quorum pozwalające
do podejmowania prawomocnych decyzji.
Nieobecny radny: Tomasz Smolarek.
obecnych na sali obrad 13 radnych.
Ad. 2
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy Komprachcice, kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego instytucji
kultury za okres I półrocza 2011 roku
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska w Opolu
2) zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola
i oddziały przedszkolne w szkołach Gminy Komprachcice prowadzące wychowanie
przedszkolne
3) przystąpienia Gminy Komprachcice do realizacji projektu „Inwestycja w przyszłośćprogramy indywidualizacji nauczania w szkołach podstawowych”
4) przystąpienia Gminy Komprachcice do realizacji projektu „Dobry start”
5) przystąpienia Gminy Komprachcice do realizacji projektu „Dobry start II”
6) Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Komprachcice
7) skargi na działalność Wójta Gminy Komprachcice dotyczącą oświetlenia ulicznego
w rejonie skrzyżowania ulicy Zielonej i Opolskiej w Domecku
8) zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
6. Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej Sesji i podjętych
zarządzeniach w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje, wnioski, zapytania.
8. Zakończenie.
został przyjęty jednomyślnie.
Ad. 3
Protokół z obrad VII 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.

Obecnych na sali obrad 14 radnych.
Ad. 4
Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę nr 501/2011 z dnia 29 września 2011 r. Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie pozytywnej opinii o
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Komprachcice za I półrocze 2011 roku
(stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Rada Gminy przyjęła informację z wykonania budżetu gminy Komprachcice, kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za okres I półrocza 2011 roku do akceptującej wiadomości jednomyślnie (stanowi załącznik do
niniejszego protokołu)
Ad. 5
1) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu
Związku Gmin Śląska w Opolu, w związku z wystąpieniem ze Związku Gminy Baborów
i przystąpieniem do Związku Gminy Lewin Brzeski - uwag nie wnoszono, uchwałę nr
VIII/37/11 przyjęto jednomyślnie. (stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
2) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w
szkołach Gminy Komprachcice prowadzące wychowanie przedszkolne- zmiana w § 3
ust. 3 z uwagi na stwierdzony błąd pisarski, uwag nie wnoszono, uchwałę nr VIII/38/11
przyjęto jednomyślnie. (stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
3) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy
Komprachcice do realizacji projektu „Inwestycja w przyszłość- programy
indywidualizacji nauczania w szkołach podstawowych”- zgodnie z wnioskiem Wójta
z dnia 8.09.2011 r. uwag nie wnoszono, uchwałę nr VIII/39/11 przyjęto jednomyślnie.
(stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
4) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy
Komprachcice do realizacji projektu „Dobry start” - zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia
8.09.2011 r. uwag nie wnoszono, uchwałę nr VIII/40/11 przyjęto jednomyślnie. (stanowi
załącznik do niniejszego protokołu)
5) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy
Komprachcice do realizacji projektu „Dobry start II” - zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia
8.09.2011 r. uwag nie wnoszono, uchwałę nr VIII/41/11 przyjęto jednomyślnie. (stanowi
załącznik do niniejszego protokołu)
6) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie Programu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Komprachcice – zgodnie z wnioskiem
Wójta z dnia 15.09.2011 r. uwag nie wnoszono, uchwałę nr VIII/42/11 przyjęto
jednomyślnie. (stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
7) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta
Gminy Komprachcice dotyczącą oświetlenia ulicznego w rejonie skrzyżowania ulicy
Zielonej i Opolskiej w Domecku - uznając skargę za bezzasadną, uchwałę nr VIII/43/11
przyjęto jednomyślnie. (stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
8) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
2011 rok, zgodnie z wnioskiem Wójta nr FS.300.69.2011 – uchwałę nr VIII/44/11
przyjęto jednomyślnie. (stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 6
Wójt złożył Radzie Gminy informację z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej Sesji
i podjętych zarządzeniach w okresie międzysesyjnym - Rada Gminy przyjęła informację do
akceptującej wiadomości (stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
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Ad. 7
Wójt zwrócił się z zapytaniem o wyrażenie zgody przez Radę Gminy w sprawie podpisania
aneksu na dobudowania linii kablowej w związku z realizowaną modernizacją oświetlenia
ulicznego w gminie, należy rozważyć sprawę zmiany planu finansowego na rok następny. Wójt
na następne posiedzenie przygotuje wniosek w przedmiotowej sprawie.
Radna Maria Neumann zwróciła się z zapytaniem o możliwość przestawienia słupa
energetycznego przy przystanku w Osinach. W sprawie zniszczonego chodnika w Osinach od
skrzyżowania przy świetlicy wiejskiej w kierunku do Domecka przez samochody ciężarowe,
pracownik UG powinien wystąpić z pismem do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu w tej
sprawie.
Radni Anna Bodzioch, Sandra Cierniak i Łukasz Dydzik przedstawili pisemny wniosek
w sprawie rozwiązania sprawy handlu ulicznego na terenie gminy Komprachcice (w załączeniu).
Poseł na Sejm RP Pan Ryszard Galla podziękował radnym za współpracę, zrealizowane
inwestycje i projekty.
Sandra Cierniak poruszyła sprawę przejęcia parku przez sołectwo Domecko. Wójt powiedział, iż
korespondencja z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu jest prowadzona,
warunkiem jest zmiana studium, wówczas zostaną podjęte działania w celu nieodpłatnego
przejęcia parku .
Interpelacje złożone przez radną Ewę Wittke:
1. wykonanie remontu cząstkowego drogi ul. Chabrów w Chmielowicach
2. dokonać naprawy pokryw studzienek kanalizacyjnych na ul. Nyskiej w Chmielowicach
(stukają)
3. dokonać naprawy ul Sadowej w Chmielowicach - po deszczu tworzy się duża kałuża.
Radny Paweł Pawleta zwrócił się z zapytaniem, kiedy będzie powołana Komisja w celu
opracowania racjonalizacji kursów komunikacji miejskiej do Domecka.
Radna Sandra Cierniak ponownie poruszyła sprawę godzin odbywania posiedzeń Rady Gminy
i odpowiedzi na wniosek złożony 24.03.2011 r..
Radni Maria Neumann i Łukasz Dydzik poruszyli sprawę nieuprzejmego zachowania
pracowników Urzędu Gminy i wychodzenia w czasie pracy do sklepów.
Wójt wypowiedział się, iż w sprawie szkolnictwa w gminie, należy przeprowadzić głęboką
analizę w tym temacie ze względu stale rosnące wydatki, ale sprawę należy rozpatrzyć w
aspekcie społecznym bo to on jest najważniejszy.
Ad. 8
Obrady VIII Sesji Rady Gminy Komprachcice zakończono o godz. 16.00.
Protokołowała:

przewodniczył

inspektor Bożena Fedorowska

Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Wencel
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