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PROTOKÓŁ NR XVIII/12 
Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 

która odbyła się w dniu 12 grudnia 2012 r. 
w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach    

        przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach 

 

Ad. 1 

XVIII Sesję Rady Gminy Komprachcice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Antoni 
Wencel  o godz. 14.00. Powitał wszystkich przybyłych radnych, gości zaproszonych (wg 
załączonych list obecności), udział w Sesji wzięło 14  radnych, co stanowi quorum pozwalające 
do podejmowania prawomocnych decyzji. 

obecnych na sali obrad 13 radnych;   

nieobecny radny – Marcin Szemainda, nieobecność usprawiedliwiona 

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) uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok; 
2) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2013-2018; 
3) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia 

stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności; 
4) 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; 

5) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy 
Komprachcice; 

6) nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Chmielowice; 
7) zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok; 
8) statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach. 

5. Informacja Wójta z udzielonej odpowiedzi na interpelację, z realizacji uchwał i podjętych 
zarządzeniach w okresie międzysesyjnym. 

6. Interpelacje, wnioski, zapytania. 
7. Zakończenie. 
został przyjęty jednomyślnie. 
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Ad. 3 

Protokół z obrad XVII 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 

1) Przewodniczący Rady Gminy odczytał  uchwałę nr 676/2012  Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o 
przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Komprachcice na 2013 r. (stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu, uwzględniono autopoprawki zgodnie z pismem Wójta 
nr FS.300.75.2012, Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej odczytała 
pozytywną opinię Komisji do przedłożonego projektu budżetu na rok 2013 r.(stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu), na pytania radnych odpowiadał Skarbnik, uchwałę nr 
XVIII/107/12  w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok podjęto jednomyślnie. 
(podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 

2) Przewodniczący Rady Gminy odczytał  uchwałę nr 677/2012  Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o 
przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy 
Komprachcice (stanowi załącznik do niniejszego protokołu), na pytania radnych 
odpowiadał Skarbnik, uchwałę nr XVIII/108/12 sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy na lata 2013-2018 podjęto jednomyślnie. (podjęta uchwała stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu) 

 
3) Przewodniczący Rady Gminy odczytał  projekt uchwały w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej 
opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności - zgodnie z wnioskiem Wójta, 
uchwałę nr XVIII/109/12 podjęto jednomyślnie. (podjęta uchwała stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu) 

 
4) Przewodniczący Rady Gminy odczytał  projekt 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, uchwałę 
nr XVIII/110/12 podjęto jednomyślnie. (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu) 

 
5) Przewodniczący Rady Gminy odczytał  projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez 
właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Komprachcice zgodnie z 
wnioskiem Wójta , uchwałę nr XVIII/111/12 podjęto jednomyślnie. (podjęta uchwała 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
6) Przewodniczący Rady Gminy odczytał  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowej 

ulicy w miejscowości Chmielowice „Lawendowa” - zgodnie z wnioskiem Wójta, uchwałę 
nr XVIII/112/12 podjęto jednomyślnie. (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu) 
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7) Przewodniczący Rady Gminy odczytał  projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2012 rok, zgodnie z wnioskiem Wójta nr FS.300.72.2012 uchwałę nr 
XVIII/113/12 podjęto jednomyślnie. (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu) 

 
8) Przewodniczący Rady Gminy odczytał  projekt uchwały w sprawie statutu Zespołu 

Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach, zgodnie z wnioskiem Wójta, 
uchwałę nr XVIII/114/12 podjęto przy 12 głosach – za, 1- przeciw i 1 – wstrz . (podjęta 
uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Ad.5 
Wójt złożył Radzie Gminy informację  z udzielonej odpowiedzi na interpelację, 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.6 
Interpelacja pisemna radnych Sandry Cierniak i Pawła Pawlety dotycząca połączenia 
komunikacyjnego do Pucnika (w załączeniu) 
Na pytania radnych wynikające z bieżącej pracy Urzędu Gminy odpowiadał Wójt Gminy. 

Ad.7 
Obrady XVIII Sesji Rady Gminy Komprachcice zakończono o godz.16.30. 

 

 

Protokołowała: 

inspektor Bożena Fedorowska      przewodniczył  

 Przewodniczący Rady Gminy 
            Antoni Wencel 

 
 
 


