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PROTOKÓŁ NR XXX/14 

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 

która odbyła się w dniu 30 kwietnia 2014 r. 

w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach    

        przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach 

 

 

 

 

Ad. 1 

XXX Sesję Rady Gminy Komprachcice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Antoni 

Wencel  o godz. 13.30. Powitał wszystkich przybyłych radnych, gości zaproszonych (wg 

załączonych list obecności), udział w Sesji wzięło 12 radnych, co stanowi quorum pozwalające 

do podejmowania prawomocnych decyzji. 

Nieobecni radni: Ewa Wittke, Marcin Szemainda, Andrzej Zyla 

Obecnych na sali obrad 11 radnych; 

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) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice; 

2) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy służebnością 

przesyłu; 

3) przyjęcia do realizacji Projektu pod nazwą „Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 

Komprachcice”; 

4) 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; 

5) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś; 

6) zmiany uchwały budżetowej na 2014r.; 

7) zaciągnięcia kredytu długoterminowego; 

8) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2014-2018. 

5. Przyjęcie sprawozdania z oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy 

Komprachcice. 

6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2013r. 

7. Przyjęcie sprawozdania z efektywności realizacji programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi za rok 2013. 
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8. Informacja Wójta  z realizacji interpelacji, uchwał i z podjętych zarządzeń w okresie 

międzysesyjnym. 

9. Interpelacje, wnioski, zapytania. 

10. Zakończenie. 

Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie. 

 

Ad. 3 

Protokół z obrad XXIX 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 

1) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice, zgodnie z wnioskiem Wójta  

nr ZOPO.024.1.2014 z dnia 14.04.2014r. wybrano wersję nr 2 projektu – opłata za 

godzinę pobytu dziecka w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w wysokości 1 zł, 

częściowe zwolnienie z opłat przysługuje w przypadku, gdy więcej niż jedno dziecko z tej 

samej rodziny korzysta z wychowania przedszkolnego, za jedno dziecko pobiera się 

opłatę w pełnej wysokości, a za każde następne w wysokości 50% . Całościowe 

zwolnienie z opłaty w przypadku korzystania przez dziecko z refundowanych przez 

ośrodek pomocy społecznej w posiłkach, uwag nie wnoszono, uchwałę nr XXX/192/14 

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

 

2) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy służebnością przesyłu zgodnie z 

wnioskiem Wójta  nr BGR.6847.1.2013.SD z dnia 16.04.2014r.- na wniosek 

Przedsiębiorstwa Tauron Dystrybucja S.A. o ustanowienie służebności przesyłu dla 

urządzeń elektrycznych tj. przyłącza kablowego usytuowanego na działkach nr 95 km3 w 

Chmielowicach oraz działce nr 182/96 km2 w Osinach, uchwałę nr XXX/193/14 podjęto 

jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

3) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji 

Projektu pod nazwą „Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Komprachcice” zgodnie 

z wnioskiem Wójta  nr FS.300.39.2014. z dnia 17.04.2014r. – podjęcie uchwały stanowić 

będzie niezbędny załącznik do podpisania umowy o dofinansowanie ze środków 

Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-

2013, uwag nie wnoszono, uchwałę nr XXX/194/14 podjęto jednomyślnie; (podjęta 

uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

4) Przewodniczący Rady Gminy 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, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 16.04.2014r.  – 

zmiana polega na  rezygnacji ze świadczenia usług  w zakresie wywozu odpadów 

budowlanych, rozbiórkowych, uwag nie wnoszono, uchwałę nr XXX/195/14 podjęto 

jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
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5) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 17.04.2014r. – 

w związku z prawomocnym orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Opolu stwierdzającym, że uchwała Rady Gminy Komprachcice nr XVI/93/12 z dnia 18 

października 2012r. w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice w części obejmującej w całości 

działki nr 511/2, 511/3, 513/3, 513/4, 517, 518/2 oraz w części działki nr 498 i 499 w 

Polskiej Nowej Wsi jest niezgodna z prawem i w tej części nie podlega wykonaniu, uwag 

nie wnoszono, uchwałę nr XXX/196/14 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu) 

 

Obecnych  na sali obrad obecnych 12 radnych 

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

budżetowej na 2014r. zgodnie z wnioskiem Wójta  nr FS.300.39.2014. z dnia 

17.04.2014r., uchwałę nr XXX/197/14 podjęto przy 9 głosach – za, 2 – przeciw 

 i 1 – wstrz. (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

7) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego zgodnie z wnioskiem Wójta  nr FS.300.39.2014. z dnia 17.04.2014r., 

uchwałę nr XXX/198/14 podjęto przy 9 głosach – za, 3 – przeciw; (podjęta uchwała 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

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

prognozy finansowej Gminy na lata 2014-2018 zgodnie z wnioskiem Wójta  nr 

FS.300.39.2014  z dnia 17.04.2014, uchwałę nr XXX/199/14 podjęto przy 11 głosach – za, 

1 – przeciw; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Ad. 5 

Rada Gminy przyjęła do akceptującej wiadomości sprawozdanie z oceny zasobów pomocy 

społecznej na rok 2013 dla gminy Komprachcice. (stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Ad. 6 

Rada Gminy przyjęła do akceptującej wiadomości sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu 

wspierania rodziny za 2013r. (stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Ad. 7 

Rada Gminy przyjęła do akceptującej wiadomości sprawozdanie z efektywności realizacji 

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2013. (stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu) 

Ad. 8 

Wójt 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) 
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Ad.9 

Wójt odpowiadał na pytania radnych i sołtysów wynikające z bieżącej pracy Urzędu Gminy. 

Ad. 10 

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

 

 

Protokołowała: 

inspektor Bożena Fedorowska               przewodniczył  

Przewodniczący Rady Gminy                  

         Antoni Wencel 

 


