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Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Komprachcice 

z dnia 24 czerwca 2015r. 

 

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

Wójt, zastępca Wójta, Przewodniczący Rady Gminy, Skarbnik Gminy, Sekretarz, kierownik ref. BGR. 

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

Obecnych na sali obrad 11 członków Komisji. 

Kompletne materiały na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 30 czerwca 2015r. radni otrzymali 

wcześniej i mogli się z nimi dokładnie zapoznać. 

 

1. Radni zapoznali się: 

1) ze sprawozdaniem finansowym za rok 2014 – temat omówił Skarbnik Gminy zgodnie  

z przedłożonym materiałem; 

2) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014 – temat omówił Skarbnik Gminy zgodnie 

z przedłożonym materiałem; 

3) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu  

Gminy Komprachcice za 2014 rok; 

4) z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego; 

5) ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy; 

6) z  opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej  

o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za rok 2014. 

2. Przeanalizowano projekty uchwał w sprawach: 

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za  

rok 2014, uwag nie wnoszono, projekt uchwały poparto jednomyślnie; 

2) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, pozostawiono do przegłosowania na Sesji RG; 

3) dowozu uczniów do szkół wobec których Gmina Komprachcice nie ma obowiązku zapewnienia 

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu, zgodnie z wnioskiem Wójta  nr 

ZOPO.024.1.2015 z dnia 18.06.2015, temat przedstawił Wójt Gminy,  poruszono problem 

bezpieczeństwa przewozu dzieci przedszkolnych, uwaga Radnego K. Szopy wyjaśnić zapis w tytule 

uchwały – uzupełnić o dzieci przedszkolne, projekt uchwały poparto jednomyślnie;  

 

Obecnych na sali obrad  12 radnych 

4) zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, zgodnie z wnioskiem Wójta nr FS.300.62.2015 z dnia 

18.06.2015, temat przedstawili Wójt i Skarbnik Gminy,  projekt uchwały poparto jednomyślnie; 

 

Obecnych na sali obrad 11 radnych 

5) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Komprachcice (projekt uchwały przekazano przed VI Sesją RG) zgodnie  

z wnioskiem Wójta z dnia 13.05.2015r., temat przedstawił kierownik ref. BGR,  przytoczył przepisy 

ustawowe normujące konieczność  podjęcia przedmiotowej uchwały,  uwzględnienie kopalin, wód 

podziemnych i terenów zamkniętych - bez określenia numerów dziełek w uchwałach intencyjnych, 

umowa z architektem zostanie podpisana po podjęciu uchwały, sprawdzić podstawę prawną uchwały 

zmieniającej  – projekt uchwały poparto przy 10 głosach – za i 1 – wstrz. 

 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 
protokołowała: insp. Bożena Fedorowska 

zakończono o godz. 16.45 
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