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PROTOKÓŁ NR XXIII/13 
Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 

która odbyła się w dnu 28 czerwca 2013 r. 
w sali przy ul. Opolskiej 2 w Wawelnie 

Ad. 1 

XXIII Sesję Rady Gminy Komprachcice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Antoni 
Wencel  o godz. 13.30. Po powitaniu wszystkich przybyłych radnych, gości zaproszonych 
(wg załączonych list obecności), stwierdził, iż na sali obrad obecnych było 13 radnych, co 
stanowi quorum pozwalające do podejmowania prawomocnych decyzji. 

Nieobecni radni: Marcin Szemainda, Andrzej Zyla 

obecnych na sali obrad 13 radnych 

Ad. 2 

Wójt złożył wniosek o wprowadzenie do projektu porządku obrad Sesji w pkt 5 ppkt 7)  
określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich 
wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata – wniosek przyjęto jednomyślnie. 
 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy. 
4. Zapoznanie się: 

1) ze sprawozdaniem finansowym za rok 2012; 
2) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2012; 
3) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu na rok 2012; 
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 2012; 
2) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy; 
3) skargi na działalność Wójta Gminy; 
4) nadania nazw nowych ulic w miejscowości Chmielowice; 
5) określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Komprachcice  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                      
i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi; 

6) przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany rozwój 
Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 
2007-2013; 

7) określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich 
wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata. 

6.  Informacja Wójta z udzielonych odpowiedzi na interpelacje i podjętych zarządzeniach           
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     w okresie międzysesyjnym. 
7.  Interpelacje, wnioski, zapytania. 
8.  Zakończenie. 

został przyjęty jednomyślnie. 

Ad. 3 

Protokół z obrad XXII 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 2012 (stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu) Skarbnik odpowiadał  na pytania radnych w tym temacie, 

2) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2012 (stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu) 

3) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania 
budżetu na rok 2012 – uchwała nr 140/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o 
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za 2012 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 23/13 z dnia 3-4.06.2013 r., uchwałą Komisji Rewizyjnej nr 1/13 z dnia       
4 czerwca 2013 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z 
wykonania  budżetu gminy za rok 2012 i z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Opolu do wniosku Komisji z wykonania budżetu na rok 2012 – uchwała nr 276/2013 z 
dnia 12 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 2012 r. (stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 
 

Ad. 5 

1) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012, uwag nie wnoszono 
uchwałę nr XXIII/145/13 podjęto jednomyślnie  (podjęta uchwała stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu). 

 
2) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy, uchwałę nr XXIII/146/13 podjęto jednomyślnie  (podjęta uchwała 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

 
3) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta 

Gminy w sprawie złego stanu nawierzchni drogi gminnej – ul. Łąkowa w Osinach – 
uznano za nieuzasadnioną, uchwałę nr XXIII/147/13 podjęto jednomyślnie (podjęta 
uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 
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4) Przewodniczący  RG odczytał projekt uchwały w sprawie nadania nazw nowych ulic 
w miejscowości Chmielowice – „Cynamonowa” i „Imbirowa”, uchwałę nr 
XXIII/148/13 podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu). 

 
5) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju 

dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Komprachcice w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania 
tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi, uchwałę nr XXIII/149/13 podjęto przy 
12 glosach – za i 1 głosie – wstrz. (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu). 
 

6) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji       
projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013, uwag nie wnoszono 
uchwałę nr XXIII/150/13 podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu) 
 

7) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, 
zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres 
dłuższy niż 3 lata; w związku z pismem  Wojewody Opolskiego w sprawie wszczęcia 
postępowania nadzorczego wobec uchwały nr XXII/139/12 podjętej na poprzedniej 
Sesji RG dotyczącym przekroczenia przez RG delegacji z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a 
ustawy o samorządzie gminnym polegającym na braku upoważnienia do ustalenia 
minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy oraz normowania zasad użyczenia 
nieruchomości należy podjąć nową uchwałę, uchwałę nr XXIII/151/13 podjęto przy 
12 głosach – za i 1 głosie – wstrz. (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu) 

Ad. 6 

Wójt złożył Radzie Gminy informację z udzielonych odpowiedzi na zgłoszoną na poprzedniej 
Sesji RG interpelację i wniosek, 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 

wniosek: 
Komisja Rewizyjna  w składzie rozszerzonym o członków Komisji Społecznej i Budżetowej 
w miesiącu październiku br przeprowadzi kontrolę funkcjonowania systemu odbioru odpadów 
komunalnych oraz wysokości cen za te usługi – przyjęto jednomyślnie. 
 
Radni złożyli pisemny wniosek: w związku z uzyskaniem po przetargu niższej ceny na 
wywóz odpadów komunalnych wnioskuje się o obniżenie ustalonej stawki (uchwała RG nr 
XVIII/109/12),  po weryfikacji deklaracji złożonych przez mieszkańców oraz przystąpienia 
do opracowania zniżek w opłatach za wywóz odpadów dla rodzin wielodzietnych.  
 
Wnioski: 
radna A. Bodzioch : poprawić przejezdność ul. Sportowej w Komprachcicach oraz dokonać 
naprawy studzienki na skrzyżowaniu ulic Niemodlińskiej i Lipowej w Komprachcicach 

radna M. Neumann: po raz kolejny wnosi na  naprawę chodnika w Osinach. 
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Wójt odpowiadał  na pytania radnych wynikające z bieżącej pracy Urzędu Gminy. 

Ad. 8 

Obrady XXIII Sesji Rady Gminy Komprachcice zakończono o godz. 16.30. 

 
Protokołowała: 

inspektor Bożena Fedorowska 

przewodniczył  
Przewodniczący Rady Gminy 

Antoni Wencel 
 
 
 
 


