RG.0002.24.S.VI.2012

PROTOKÓŁ NR XXIV/13
Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE
która odbyła się w dniu 05 września 2013 r.
w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy
przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach

Ad. 1
XXIV Sesję Rady Gminy Komprachcice otworzył Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Wencel o godz. 15.00. Powitał wszystkich przybyłych radnych, gości zaproszonych
(wg załączonych list obecności), udział w Sesji wzięło radnych 13, co stanowi quorum
pozwalające do podejmowania prawomocnych decyzji.
obecnych na sali obrad 10 radnych;
nieobecni radni: – Marcin Szemainda, Andrzej Zyla; 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) zmiany uchwały budżetowej na rok 2013,
2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
5. Informacja Wójta z udzielonej odpowiedzi na wniosek radnych i informacja o podjętych
zarządzeniach w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje, wnioski, zapytania.
7. Zakończenie.
został przyjęty jednomyślnie
Ad. 3
Protokół z obrad XXIII 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 13 radnych;
Wójt złożył podziękowanie na ręce sołtysa wsi Wawelno za organizację dożynek gminnych.

Ad. 4
1) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej
na rok 2013 zgodnie z wnioskiem Wójta nr FS.300.54.2013 (stanowi załącznik do
niniejszego protokołu) temat przedstawił Skarbik Gminy- uchwałę nr XXIV/152/13
podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu);
2) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego w wysokości 1.500.000,00 zł zgodnie z wnioskiem Wójta nr
FS.300.54.2013 (stanowi załącznik do niniejszego protokołu) temat przedstawił
Skarbnik Gminy- uchwałę nr XXIV/153/13 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)
Informacja Wójta z udzielonej odpowiedzi na wniosek radnych w sprawie gospodarki
odpadami w Gminie zostanie udzielona w terminie późniejszym.
Ad.6
Interpelacje:
radny P. Pawleta
-zamontowanie lustra na ul. Opolskiej w Domecku przy wyjeździe z OSP z uwagi na
poprawę bezpieczeństwa.
radny J. Kremer
- rozeznać sprawę budowy kanalizacji w ul. Szkolnej w Wawelnie.
Radny J. Kowalski
- wyczyszczenie rowu gminnego biegnącego od ul. Łąkowej, Polnej do ul. Leśnej w Polskiej
Nowej Wsi
- naprawa dziur w przepuście i drodze na ul. Stawowej przed Strażnicą OSP w Polskiej
Nowej Wsi
-naprawa złamanego przyczółka na przepuście (rowie) na skrzyżowaniu ul. Lipowa –
Stawowa w Polskiej Nowej Wsi
Wójt odpowiadał na pytania radnych w zakresie bieżącej pracy Urzędu Gminy głównie
konieczności dokonania napraw dróg i chodników w sołectwach.
Ad.7
Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Komprachcice zakończono o godz..17.00

Protokołowała:
inspektor Bożena Fedorowska

przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Wencel

