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PROTOKÓŁ NR III.2014 

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 

która odbyła się w dniu 17 grudnia 2014 r. 

w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach    

        przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach 

 

Ad. 1 

III Sesję Rady Gminy Komprachcice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Łukasz 

Dydzik o godz. 14.00. Powitał wszystkich przybyłych radnych, gości zaproszonych (wg 

załączonych list obecności), udział w Sesji wzięło 15 radnych, co stanowi kworum pozwalające 

do podejmowania prawomocnych decyzji. 

Obecnych na sali obrad 15 radnych; 

Ad. 2 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok; 

2) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2015-2018; 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. 

„Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

techniczna na lata 2007-2013; 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia  międzygminnego dotyczącego 

powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i 

eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych. 

5. Interpelacje, wnioski, zapytania. 

6. Zakończenie. 

Ad. 3 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż protokół z obrad II Sesji Rady Gminy 

Komprachcice został podpisany, był wyłożony do wglądu na sali obrad, a wcześniej był dostępny 

w Biurze Rady Gminy oraz jest do wglądu na stronie internetowej: bip.komprachcice.pl . 

Ad. 4 

1) Przewodniczący RG odczytał uchwałę nr 593/2014  Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym 

projekcie uchwały budżetowej Gminy Komprachcice na 2015 r. (stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu), Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej odczytała 

pozytywną opinię Komisji do przedłożonego projektu budżetu na rok 2015r. (stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu), uwag nie wnoszono, uchwałę nr III.7.2014 w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu);  

Wójt Gminy podziękował Radzie Gminy za uchwalenie budżetu Gminy na rok 2015. 
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2) Przewodniczący Rady Gminy odczytał  uchwałę nr 594/2014  Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o 

przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Komprachcice 

(stanowi załącznik do niniejszego protokołu), wyjaśnień udzielał Skarbnik, uchwałę nr 

III.8.2014 sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2015-2018 

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

 

3) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 

przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji 

Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2007-2013, 

zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 05.12.2014r. uchwałę nr III.9.2014 podjęto 

jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

 

4) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 

zawarcia Porozumienia  międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Opole budowy 

kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego 

odprowadzania ścieków komunalnych, zgodnie  z wnioskiem Wójta z dnia 08.12.2014 r. 

uchwałę nr III.10.2014 podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu); 

 

Ad. 5 

Wójt przekazał informację w sprawie spotkania dotyczącego przekazania pomieszczenia po byłej 

aptece  w ośrodku zdrowia dla stacji Caritas, koncepcja zmiany jest w trakcie przygotowania, na 

czas rozwiązania sprawy klub Seniora może funkcjonować w Samorządowym Ośrodku Kultury. 

Członkowie Komisji Społecznej złożyli pisemny wniosek w sprawie zmiany algorytmu podziału 

środków budżetowych przeznaczonych na stypendia dla szkół podstawowych . 

Na  pytania Radnych wynikające z bieżącej pracy Urzędu Gminy odpowiadali Wójt i zastępca 

Wójta. 

Wójt Gminy i Przewodniczący RG złożyli wszystkim obecnym na sali obrad życzenia z okazji 

zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku 2015. 

Ad. 6 

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

 

Protokołowała: 

inspektor Bożena Fedorowska                przewodniczył  

Przewodniczący Rady Gminy                  

           Łukasz Dydzik 

 


