RG.0002.11.S.VI.2012

PROTOKÓŁ NR XI/12
Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE
która odbyła się w dniu 2 lutego 2012 r.
w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach
przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach
Ad. 1
XI Sesję Rady Gminy Komprachcice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Antoni
Wencel o godz. 15.00. Po powitaniu wszystkich przybyłych radnych, gości zaproszonych (wg
załączonych list obecności), udział w Sesji wzięło14 radnych, co stanowi quorum pozwalające do
podejmowania prawomocnych decyzji.
obecnych na sali obrad 14 radnych; nieobecny radny Marcin Szemainda
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 sprawach:
1) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na rok 2012
2) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
rok 2012
3) zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
5. Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej Sesji i podjętych
zarządzeniach w okresie międzysesyjnym.
6. Dyskusja na temat funkcjonowania służby zdrowia w gminie
7. Interpelacje, wnioski, zapytania.
8. Zakończenie.
został przyjęty jednomyślnie.
Ad. 3
Protokół z obrad X 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 RG odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady
Gminy na 2012 rok uwag nie wnoszono, uchwałę nr XI/62/12 podjęto jednomyślnie (podjęta
uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
2) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012, uwag nie wnoszono, uchwałę nr
XI/63/12 podjęto przy 13 głosach – za i 1 –wstrz. (podjęta uchwała stanowi załącznik do
niniejszego protokołu).
Pytania dotyczyły działalności profilaktycznej i kosztów utrzymania świetlic.

3) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
2012 rok zgodnie z wnioskiem Wójta nr FS.300.5.2012 - uwag nie wnoszono, uchwałę nr
XI/64/12 podjęto przy 13 glosach –za i 1 - przeciw (podjęta uchwała stanowi załącznik do
niniejszego protokołu).
Ad. 5
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).
Wójt przekazał ustną informację w sprawie działalności Związku Gmin Prokado w sprawie
realizowanych przez związek zadań inwestycyjnych i remontowych i zmiany ceny wody
1,15 zł +VAT od 1.01.2012 r.
Ad.6
Dyskusja w sprawie funkcjonowania służby zdrowia w gminie:
Przedstawiono pismo ZGKiM Komprachcice w sprawie naliczeń czynszowych za najem
pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Komprachcicach (stanowi załącznik do niniejszego
protokołu)
Przewodniczący Komisji Społecznej odczytał protokół nr 4/11 w sprawie oceny działalności
Ośrodka Zdrowia w Komprachcicach (do wglądu wraz z dokumentacją Komisji Społecznej w
Biurze Rady Gminy).
Sołtys A. Koszyk stwierdziła, iż brak jest lekarzy specjalistów w tutejszym ośrodku zdrowia;
należy dokonać usprawnień organizacyjnych w ośrodku dla pacjentów;
Radny P. Pawleta poruszył sprawę wynajmowania pomieszczeń dla działalności komercyjnej, nie
powinno ich być;
Radna M. Neumann zwróciła uwagę na zabezpieczenie opieki zdrowotnej dla osób starszych,
którzy nie mogą dojechać do ośrodka zdrowia;
Radny J. Kowalski stwierdził, iż należy zaprosić na Sesję Dyrektora Ośrodka Zdrowia w celu
omówienia tego tematu;
Radna S. Cierniak - zaproszenie na Sesję Dyrektora Ośrodka Zdrowia nie zmieniłoby wiele w
tym temacie, należy przeprowadzić konsultacje społeczne, po stronie Urzędu Gminy należy tą
sprawę rozwiązać, opracowanie ankiety i przeprowadzenie konsultacji;
Radna A. Bodzioch zwróciła uwagę, że należałoby przeprowadzić anonimową ankietę w tej
kwestii; należałoby zwrócić się z zapytaniem do Wydziału Socjologii na Uniwersytecie
Opolskim w celu opracowania ankiety;
Poseł na Sejm RP R. Galla – w związku z tym, iż nie ma zapewnionych pewnych usług
medycznych – diabetologa, laryngologa w tutejszym ośrodku zdrowia, zostanie złożone
zapytanie w tej sprawie do Narodowego Funduszu Zdrowia.
Ad.7
Zapoznano Radę :
- z uchwałą nr 805/2011 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w
sprawie pozytywnej opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie
finansowej Gminy Komprachcice (stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
- z informacją o planowanych do złożenia w roku 2012 wnioskach o dofinansowanie przez
Gminę Komprachcice (stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
- ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Komprachcice
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(stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Radna S. Cierniak – przygotowanie przez SOK kalendarza imprez na rok 2012, zgodnie z planem
pracy RG – przedstawianie protokołów z prac Komisji stałych RG na najbliższej Sesji po
zakończeniu prac Komisji.
Interpelacja radnego Ł. Dydzik – ustalenie gospodarza obiektu LKS w Chmielowicach,
podpisanie umowy użyczenia ustalającej min. koszty utrzymania obiektu.
Ad. 8
Obrady XI Sesji Rady Gminy Komprachcice zakończono o godz. 17.30.
Protokołowała:

przewodniczył

inspektor Bożena Fedorowska

Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Wencel

3

