
RG.0002.29.S.VI.2014 

PROTOKÓŁ NR XXIX/14 

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 

która odbyła się w dniu 6 marca 2014 r. 

w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach    

        przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach 

Ad. 1 

XXIX 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. 

Nieobecny radny: Waldemar Wencel 

Obecnych na sali obrad 10 radnych; 

Ad. 2 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

4. Informacja Komendanta Miejskiej Policji w Opolu i Komendanta Komisariatu Policji w 

Niemodlinie nt stanu bezpieczeństwa w Gminie Komprachcice. 

5. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 

2014; 

2) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na rok 2014; 

3) nadania nowej nazwy ulicy w miejscowości Chmielowice; 

4) wyodrębnienia funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015; 

5) uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Komprachcicach do załatwiania indywidualnych spraw dotyczących 

przyznawania dodatków mieszkaniowych i wydawania w tych sprawach decyzji 

administracyjnych; 

6) zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok; 

7) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Komprachcice w roku 2014; 

8) skargi na działalność Wójta Gminy Komprachcice; 

9) dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Komprachcice do stanu 

faktycznego. 

6. Informacja Wójta  z realizacji interpelacji, uchwał i z podjętych zarządzeń w okresie 

międzysesyjnym. 

7. Interpelacje, wnioski, zapytania. 

8. Zakończenie. 

Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie. 

 

Ad. 3 

Protokół z obrad XXVIII 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. 
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Obecnych na sali obrad 14 radnych 

Ad. 4 

Pełniący obowiązki Komendanta Miejskiej Policji w Opolu mł. insp. Tadeusz Mucha i  zastępca 

Komendanta Komisariatu Policji w Niemodlinie kom. Jan Pajączek przedstawili analizę stanu 

bezpieczeństwa i porządku na terenie Gminie Komprachcice zakres 1.01-31.12.2013 (informacja 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu) i odpowiadali na pytania radnych i sołtysów. Pytania 

dotyczyły min. możliwości zmiany rejonizacji – czy gmina Komprachcice w ramach rejonizacji 

mogłaby być obsługiwana przez I Komisariat Policji w Opolu obecnie jest obsługiwana przez  

Komisariat Policji w Niemodlinie - w chwili obecnej obowiązuje taka rejonizacja, przekazano, iż 

wszystkie incydenty i problemy należy zgłaszać dzielnicowemu. Poruszono sprawę skuteczności, 

przestrzegania bezpieczeństwa, parkowania, zwiększenia częstotliwości patroli. Wyjaśniono 

sprawę funkcjonowania i współpracy Policji z samorządem. 

Ad. 5 

1) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014, zgodnie z 

wnioskiem Wójta z dnia 23.01.2014r., uwag nie wnoszono, uchwałę nr XXIX/183/14 

podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

2) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu 

pracy Rady Gminy na rok 2014,w trakcie dyskusji zdecydowano o wykreślenie w 

załączniku do projektu uchwały:  w I kw. pkt 4 – ocena realizacji ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie, w III kw. pkt 4 – ocena stanu melioracji na trenie gminy, 

oraz wprowadzenie w IV kw. pkt o treści: ocena wniosków złożonych do projektu 

budżetu na rok 2015, uchwałę nr XXIX/184/14 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

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

ulicy w miejscowości Chmielowice – nazwa „Waniliowa” zgodnie z wnioskiem Wójta z 

dnia 05.02.2014r.,uwag nie wnoszono, uchwałę nr XXIX/185/14 podjęto jednomyślnie; 

(podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

4) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia 

funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015, uwag nie wnoszono, uchwałę nr 

XXIX/186/14 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu) 

 

5) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w 

sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Komprachcicach do załatwiania indywidualnych spraw dotyczących przyznawania 

dodatków mieszkaniowych i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, 

zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 14.02.2014r. wydawanie decyzji należy do 

kompetencji Wójta, uwag nie wnoszono, uchwałę nr XXIX/187/14 podjęto jednomyślnie; 

(podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

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

budżetowej na 2014 rok, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 24.02.2014r., uwag nie 

wnoszono, uchwałę nr XXIX/188/14 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu) 
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7) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Komprachcice w roku 2014, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 24.02.2014r., 

uwag nie wnoszono, uchwałę nr XXIX/188/14 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

8) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie skargi na działalność 

Wójta Gminy Komprachcice w przedmiocie opieszałego i nieskutecznego egzekwowania 

prawa w sprawie związanej z wydaniem zakazu i likwidacji uciążliwej działalności 

zrealizowanej niezgodnie z przepisami prawa budowlanego i ustaleniami miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego na działkach nr 228/3 i 1011/3 w miejscowości 

Chmielowice – uznając skargę za nieuzasadnioną, uchwałę nr XXIX/190/14 podjęto 

jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

9) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie dostosowania opisu 

granic okręgów wyborczych Gminy Komprachcice do stanu faktycznego, zgodnie z 

wnioskiem Wójta  z dnia 24.02.2014r., uwag nie wnoszono, uchwałę nr XXIX/191/14 

podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 6 

Zastępca Wójta złożył Radzie Gminy informacje z realizacji interpelacji, uchwał podjętych na 

poprzedniej Sesji i z podjętych zarządzeń w okresie międzysesyjnym - Rada Gminy przyjęła 

informacje do akceptującej wiadomości.(stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Ad.7 

Interpelacja Radnego Joachima Kowalskiego: 

wystąpić z pismem do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w sprawie wyczyszczenia rowu w 

Polskiej Nowej Wsi wzdłuż ul. Lipowej obok sklepu spożywczego w kierunku kościoła oraz 

wyczyszczenie poboczy dróg z zalegającego piachu w miejscowościach Polska Nowa Wieś i 

Komprachcice. 

Zastępca Wójta zwrócił się do Rady Gminy z prośbą o opinię w sprawie podjęcia decyzji o 

realizacji projektu dofinansowanego z Borów Niemodlińskich – 500 tyś zł. ogólny koszt  to 750 

tyś. zł. na budowę kortów  tenisowych przy boisku ORLIK w Komprachcicach. Dyrektor OSiR 

podkreślił zasadność tej inwestycji. Dyskusja przebiegała pod kątem skorzystania ze środków 

unijnych – opinia Rady pozytywna. 

Radna Maria Neumann złożyła wniosek formalny zgodnie z § 56 Statutu Gminy Komprachcice o 

rozpoczęcie procedury w sprawie podjęcia uchwały w wyniku której nastąpi połączenie 

funkcjonujących w naszej gminie instytucji kultury, to jest Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Komprachcicach z Samorządowym Ośrodkiem Kultury w Komprachcicach.  

Zastępca Wójta odpowiadał  na pytania radnych i sołtysów wynikające z bieżącej pracy Urzędu 

Gminy. 

Ad. 8 

Obrady XXIX Sesji Rady Gminy Komprachcice zakończono o godz.18.00. 

 

Protokołowała: 

inspektor Bożena Fedorowska               przewodniczył  

Przewodniczący Rady Gminy                  

         Antoni Wencel 


