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PROTOKÓŁ NR XX/13 
Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 

która odbyła się w dniu 28 lutego 2013 r. 
w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach    

        przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach 

 

 

Ad. 1 

XX 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 13 radnych, co stanowi quorum 
pozwalające do podejmowania prawomocnych decyzji. 

obecnych na sali obrad 13 radnych;   

nieobecni radni: Maria Neumann , Marcin Szemainda–  nieobecności usprawiedliwione. 

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) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Wawelno; 

2) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Polska Nowa Wieś; 

3) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Ochodze; 

4) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Domecko; 

5) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Dziekaństwo; 

6) wyodrębnienia funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014; 
7) przystąpienia Gminy Komprachcice do realizacji  projektu „Poprawa gospodarki 

wodno-ściekowej dla aglomeracji Opole-TRIAS OPOLSKI III etap”; 
8) zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok; 

5. Informacja Wójta  z realizacji uchwał i podjętych zarządzeń w okresie międzysesyjnym. 
6. Interpelacje, wnioski, zapytania. 
7. Zakończenie. 
został przyjęty jednomyślnie. 

 



Ad. 3 

Protokół z obrad XIX 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 

Kierownik ref. BGR przedstawił Radnym i Sołtysom proces sporządzenia miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego gminy. 

1) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, 
zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 15.02.2013 r.- uchwałę nr XX/125/13  podjęto 
jednomyślnie. (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 

2) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa 
Wieś zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 15.02.2013 - uchwałę nr XX/126/13 podjęto 
jednomyślnie. (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
3) Przewodniczący Rady Gminy odczytał  projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, 
zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 15.02.2013 r., uchwałę nr XX/127/13 podjęto 
jednomyślnie. (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
4) Przewodniczący Rady Gminy odczytał  projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domecko, 
zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 15.02.2013 r., uchwałę nr XX/128/13 podjęto 
jednomyślnie. (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
5) Przewodniczący Rady Gminy odczytał  projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziekaństwo, 
zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 15.02.2013 r., uchwałę nr XX/129/13 podjęto 
jednomyślnie. (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
6) Przewodniczący Rady Gminy odczytał  projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia 

funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014, zgodnie z wnioskiem Wójta nr 
FS.300.14.2013, uchwałę nr XX/130/13 podjęto jednomyślnie. (podjęta uchwała 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
7) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy 

Komprachcice do realizacji  projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej dla 
aglomeracji Opole - TRIAS OPOLSKI III etap”, zgodnie z wnioskiem Wójta nr 
FS.300.14.2013, uchwałę nr XIX/131/13 podjęto jednomyślnie. (podjęta uchwała 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
8) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na 2013 rok , zgodnie z wnioskiem Wójta nr FS.300.14.2013 uchwałę nr 
XIX/132/13 podjęto jednomyślnie. (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. (stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Ad.6 
Na pytania radnych wynikające z bieżącej pracy Urzędu Gminy odpowiadał Wójt Gminy i 
Zastępca Wójta Gminy min: 
- dotyczące prac przygotowawczych związanych z gospodarką odpadami w gminie; 
- poprawy bezpieczeństwa na poboczach dróg w sołectwach z uwagi na brak chodników. 

Ad.7 
Obrady XX Sesji Rady Gminy Komprachcice zakończono o godz.16.40. 

 

 

Protokołowała: 

inspektor Bożena Fedorowska      przewodniczył  

 Przewodniczący Rady Gminy 
            Antoni Wencel 

 
 
 


