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OR.G.0012.5.2015 Komisja Społeczna 

 

Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Komprachcice 

z dnia 19 marca 2015r. 

 

 

 
W pracach Komisji uczestniczyli członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz Wójt, 

zastępca Wójta, Przewodniczący Rady Gminy, Sekretarz, Skarbnik Gminy, kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej i pracownik ref. BGR Regina Jurek. 

Udział w posiedzeniu wzięło 14 radnych. 

 

Przewodniczącym posiedzenia wspólnego był Pan Łukasz Dydzik- Przewodniczący Rady Gminy. 

Obecnych na sali obrad  13 członków Komisji. 

 

Kompletne materiały na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 25 marca 2015r. radni otrzymali wcześniej  

i mogli dokładnie zapoznać się z nimi. 

 

Obecnych na sali obrad 14 członków Komisji. 

Przeanalizowano projekty uchwał w sprawach: 

1) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Komprachcice na 2015 rok, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 12.03.2015r. projekt uchwały 

poparto przy 13 glosach – za i 1 – wstrz.; na pytania radnych odpowiadała Regina Jurek. 

 

2) przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Komprachcice, zgodnie z wnioskiem Wójta z 

dnia 12.03.2015r. projekt uchwały poparto jednomyślnie; przedstawiciele firmy Albeko  przedstawili 

radnym prezentację  Planu  Gospodarki Niskoemisyjnej i odpowiadali na pytania i uwagi radnych do 

przedstawionej prezentacji  po  wniesieniu poprawek głosowanie odbędzie się na Sesji . 

 

3) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 

w rejonie cmentarza we wsi Żerkowice, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 12.03.2015r. projekt uchwały 

poparto jednomyślnie; 

 

4) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Komprachcice, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 12.03.2015r. projekt uchwały 

poparto przy 12 – za i 2 – wstrz.; temat przedstawił radnym zastępca Wójta i odpowiadał na pytania 

radnych. 

 

5) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 – 2017, zgodnie z wnioskiem Wójta  

z dnia 11.03.2015r. projekt uchwały poparto jednomyślnie; temat przedstawił kierownik GOPS; 

 

6) wyodrębnienia funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 

16.03.2015r. projekt uchwały poparto jednomyślnie; 

 

obecnych na sali obrad  13 członków Komisji 

7) zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 16.03.2015r. projekt 

uchwały poparto przy 10 głosach – za i 3 – wstrz.; temat przedstawił Skarbnik. 

Dyskusja nt : 

- przeznaczenia kwoty 50.000 zł na wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Komprachcicach – wg 

przepisów licencyjnych PZPN  wysokość  ogrodzenia musi wynosić 2,2 m – Dyrektor OSiR  przedstawi 

sprawę na najbliższej Sesji RG. 

- naliczania opłat adiacenckich. 

 

obecnych na sali obrad  12 członków Komisji 

 

8) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2019, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 

16.03.2015r. projekt uchwały poparto jednomyślnie . 

 



W sprawie pisma  Pana T. Sikory dot. planu zagospodarowania wsi Komprachcice z 2007 r., stwierdza się  

że  Rada Gminy w tej sprawie podjęła już uchwałę nr  XXXIII/218/2014 z dnia 30.10.2014r. w sprawie zajęcia 

stanowiska w sprawie scalania i podziału nieruchomości zlokalizowanych w Komprachcicach pomiędzy 

ulicami Piaskową i Sportową – Wójt udzieli odpowiedzi zainteresowanemu. 

 

Członkowie Komisji Społecznej po zakończeniu obrad odbyli posiedzenie, na którym dokonano wyboru 

wiceprzewodniczącego  Komisji  - jednogłośnie wybranym został  radny Krzysztof Szopa.  

Członkowie Komisji zajęli także wspólne stanowisko w sprawie pisma skierowanego do Komisji  przez  

Pana Krzysztofa Nowickiego dotyczącego rozpatrzenia wniosku o możliwości repatriacji polskich rodzin 

powracających zza wschodniej granicy do kraju. Jednomyślnie  ustalono, iż Komisja nie widzi na dzień 

dzisiejszy możliwości włączenia się Gminy Komprachcice w proces repatriacji. Ustawa o repatriacji nakłada 

na gminę obowiązek zapewnienia sprowadzonym rodzinom min opieki zdrowotnej, lokum, pracy, pomocy 

finansowej. W gminie brakuje mieszkań socjalnych i brak w obecnym budżecie środków na możliwość 

realizacji procesu repatriacji 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 
                     

                                                                                                                   Przewodniczący posiedzenia 

               Łukasz Dydzik 

 

 

 

Komisja Rewizyjna ____________________________ 

 

      Komisja Budżetowa ____________________________ 

 

Komisja Społeczna ____________________________ 

 
 

 

 

 
- protokołowała Bożena Fedorowska 
- zakończono o godz. 18.30 


