RG.0002.14.S.VI.2012

PROTOKÓŁ NR XIV/12
Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE
która odbyła się w dnu 21 czerwca 2012 r.
w sali budynku LZS przy ul. Sportowej 10 w Wawelnie
Ad. 1
XIV Sesję Rady Gminy Komprachcice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Antoni
Wencel o godz. 14.00. Po powitaniu wszystkich przybyłych radnych, gości zaproszonych
(wg załączonych list obecności), stwierdził, iż na sali obrad obecnych było14 radnych, co
stanowi quorum pozwalające do podejmowania prawomocnych decyzji.
Nieobecna radna Sandra Cierniak
obecnych na sali obrad 14 radnych
Ad. 2
Wójt złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad Sesji w pkt 5
4) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
5) zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
wniosek został przyjęty jednomyślnie
Radna Anna Bodziach wystąpiła z wnioskiem o wyłączenie z porządku obrad pkt 5 ppkt 4) z
uwagi na konieczność uzyskania szczegółowych informacji w tym temacie , po uzyskanym
wyjaśnieniu przez Wójta Gminy w sprawie wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży
Radna Anna Bodzioch wniosek wycofała.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
Zapoznanie się:
1) ze sprawozdaniem finansowym za rok 2011
2) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2011
3) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania
budżetu na rok 2011
4) z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
5) ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu
za rok 2011
2) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
3) wyrażenia woli udziału Gminy Komprachcice w procesie przygotowania płaszczyzny
współpracy w ramach tworzonej aglomeracji
4) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
5) zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
6. Informacja Wójta z udzielonych odpowiedzi na interpelacje i podjętych zarządzeniach
w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje, wnioski, zapytania.
8. Zakończenie.
został przyjęty jednomyślnie.
Ad. 3
Protokół z obrad XIII 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
Rada Gminy zapoznała się:
1) ze sprawozdaniem finansowym za rok 2011 (stanowi załącznik do niniejszego
protokołu) Skarbnik odpowiadał na pytania radnych w tym temacie,
2) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2011 (stanowi załącznik do niniejszego
protokołu)
3) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania
budżetu na rok 2011 – uchwała nr 191/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za 2011 r. (stanowi załącznik
do niniejszego protokołu)
4) z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego(stanowi załącznik do
niniejszego protokołu)
5) ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy protokół nr 13/12 z dnia 4-5.06.2012 r., uchwałą Komisji Rewizyjnej nr 1/12 z dnia
5 czerwca 2012 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z
wykonania budżetu gminy za rok 2011 i z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Opolu do wniosku Komisji z wykonania budżetu na rok 2011 – uchwała nr 331/2012 z
dnia 15 czerwca 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Opolu w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Komprachcice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Komprachcice z wykonania
budżetu gminy za 2011 r. (stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Obecnych na sali obrad 13 radnych, nieobecny radny Mirosław Borkowski
Ad. 5
1) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011, uwag nie wnoszono
uchwałę nr XIV/77/12 podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do
niniejszego protokołu).
2) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy, uchwałę nr XIV/78/12 podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała
stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

3) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udziału
Gminy Komprachcice w procesie przygotowania płaszczyzny współpracy w ramach
tworzenia aglomeracji, uchwałę nr XIV/79/12 podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała
stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
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4) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości gruntowej niezabudowanej, w związku z tym, iż w uchwale nr
XII/72/12 Rady Gminy Komprachcice podjętej na Sesji RG w dniu 28.03.2012 r.
powołano błędne numery działek zachodzi konieczność jej uchylenia i podjęcie nowej
uchwały, uchwałę nr XIV/80/12 podjęto przy 12 głosach – za i 1 głosie –
wstrzymującym (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
5) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetowej na 2012
rok, zgodnie z wnioskiem kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
przeznaczenie kwoty 13.500 zł na zakup programu Place Optivum firmy VULCAN,
uchwałę nr XIV/81/12 podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do
niniejszego protokołu).
Ad. 6
Wójt złożył Radzie Gminy informację z udzielonych odpowiedzi na zgłoszone na poprzedniej
Sesji RG interpelacje, z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej Sesji i podjętych
zarządzeniach w okresie międzysesyjnym - Rada Gminy przyjęła informacje do akceptującej
wiadomości (stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
Ad. 7
Wójt odpowiadał na pytania radnych wynikające z bieżącej pracy Urzędu Gminy.
Radni A. Bodzioch i Ł. Dydzik zwrócili się z wnioskiem o wyznaczenie na targowisku
miejsc do targowania.
Sołtys wsi Dziekaństwo zwróciła się z interwencją w sprawie złego stanu drogi ul. Opolskiej
w Dziekaństwie.
Ad. 8
Obrady XIV Sesji Rady Gminy Komprachcice zakończono o godz. 17.00.
Protokołowała:
inspektor Bożena Fedorowska
przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Wencel
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