
RG.0002.7.S.VII.2015 

 

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 

która odbyła się w dniu 30 czerwca 2015 r. 

        w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach    

            przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach 

Ad. 1 

VII Sesję Rady Gminy Komprachcice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Łukasz Dydzik  

o godz. 14.30. Powitał wszystkich przybyłych radnych, gości zaproszonych (wg załączonych list obecności), 

udział w Sesji wzięło 13 radnych, co stanowi kworum pozwalające do podejmowania prawomocnych decyzji. 

Nieobecni: radna Maria Gwizdak, radny Piotr Purul. 

Obecnych na sali obrad 12 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. Przedstawienie spraw związanych z zakończonym projektem budowy kanalizacji w sołectwach: Domecko, 

Wawelno, Komprachcice - Ochodze (przyłącza, odtworzenie dróg) . 

5. Przedstawienie spraw z postępu prac w zakresie gazyfikacji na terenie Gminy Komprachcice. 

6. Informacja Wójta z realizacji uchwał, podjętych zarządzeń, działalności w okresie międzysesyjnym  

i podpisanych umowach. 

7. Zapoznanie się: 

1) ze sprawozdaniem finansowym za rok 2014; 

2) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014; 

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. 

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014; 

2) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy; 

3) dowozu dzieci pięcioletnich i  uczniów do szkół wobec których Gmina Komprachcice nie ma obowiązku 

zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu;  

4) zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok; 

5) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

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

9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie udzielonych odpowiedzi na złożone wnioski  

i interpelacje. 

11. Interpelacje, wnioski, zapytania. 

12. Zakończenie. 

 
Ad. 3 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż protokół z obrad VI Sesji Rady Gminy Komprachcice został 

podpisany. Protokół 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 

Przedstawiciele Spółki Wodociągi i Kanalizacja  w  Opolu  Pani Barbara Szkrobut  i Pan Jacek  Kosidło 

przedstawili sprawy związane z zakończonym projektem budowy kanalizacji w sołectwach: Domecko, 

Wawelno, Komprachcice - Ochodze (przyłącza, odtworzenie dróg). W chwili obecnej prowadzone są działania 

zmierzające do osiągnięcia jak największego wskaźnika podłączenia posesji do kanalizacji,  podpisano na dzień 

dzisiejszy 108 umów. Odpowiadali na pytania radnych w tym temacie. 

 

Obecnych  na sali obrad 13 radnych 

Ad. 5 

Przedstawiciele  Polskiej Spółki Gazownictwa sp.  z o.o  oddział w Zabrzu Panowie Jacek Miłek, Witold 

Gołąb, Jakub Piotrowski przedstawili  informację  z postępu prac w zakresie gazyfikacji na terenie Gminy 

Komprachcice. Zakończono kwalifikację środków na realizację tego zadania. Wybudowano na terenie Gminy 

Komprachcice 58 km sieci. Omówiono proces przyłączania do sieci. Odpowiadali na pytania radnych w tym 

temacie. 

 

Ad. 6 

Wójt przedstawił informację z realizacji uchwał, podjętych zarządzeń, działalności w okresie międzysesyjnym  

i podpisanych umowach. (informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Wójt przedstawił Radnym radcę prawnego Panią Ewę Korusiewicz z Kancelarii Prawnej Meissner & Partnerzy, 

Kancelaria będzie prowadziła obsługę prawną w Urzędzie Gminy Komprachcice. 

Ad. 7 

Rada Gminy zapoznała się: 

1) ze sprawozdaniem finansowym za rok 2014 (stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

2) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014; (stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

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

Komprachcice za 2014 r. – uchwała nr 167/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu  

z wykonania budżetu za 2014 r. Gminy Komprachcice; (stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

4) z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego (stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu) 

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

z posiedzenia Komisji  nr 5.2015 odbytego w dniach 1 i 3.06.2015 r. i uchwałą Komisji Rewizyjnej  

nr 1.2015 z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy  

z wykonania  budżetu gminy za rok 2014;  

6)  z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu do wniosku Komisji z wykonania budżetu na rok 

2014 – uchwała nr 275/2015 z dnia 10 czerwca 2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Komprachcice o udzielenie Wójtowi Gminy Komprachcice absolutorium z wykonania budżetu gminy za 

2014 rok. (stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

Ad. 8 

1) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

 i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014. Radni stwierdzili, iż zawarte w sprawozdaniu 

wyjaśnienia dotyczące wykonanych dochodów budżetu oraz zrealizowanych wydatków nie budzą 

zastrzeżeń. Plan wydatków ogółem zrealizowano w 92,1 %, to jest w kwocie 24.672.7004,16 zł. 

Wydatki majątkowe stanowiły 9,9 % wszystkich wydatków. 

Uchwałę nr VII.31.2015 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu). 

 

2) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, 

uchwałę nr VII.32.2015 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu). 



 

3) Przewodniczący Rady Gminy odczytał  projekt uchwały w sprawie dowozu dzieci pięcioletnich  

i 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, uchwałę nr VII.33.2015 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu) 

 

4) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 

2015 rok, zgodnie z wnioskiem Wójta nr FS.300.62.2015 z dnia 18.06.2015, uchwałę nr VII.34.2015 

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

 

5) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice 

zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 13.05.2015r. Na pytanie radnego K. Szopa w sprawie zmian w 

treści uchwały wypowiedziała się radca prawny, zadecydowano podjąć uchwałę w przedstawionej 

wersji,  uchwałę nr VII.35.2015 podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu) 

Ad. 9 

Przewodniczący RG przekazał informacyjnie: 

- pismo Stowarzyszenia Krajowej Rady Sędziów Społecznych w Suwałkach w sprawie naboru  

  kandydatów na ławników (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

- pismo mieszkańców ul. Cmentarnej w Chmielowicach w sprawie sprzeciwu zmiany nazwy tej ulicy. 

- delegatem do Izby Rolniczej Powiatu Opolskiego został Pan Andrzej Kacuba. 

- pismo Stowarzyszenia Poszkodowanych przez Nadzór Budowlany w sprawie wniosków dotyczących  

  studium i planów zagospodarowania przestrzennego zostanie przekazane radcy prawnemu do opinii. 

 

Przewodnicząca Komisji Społecznej przedstawiła wnioski wypracowane na  posiedzeniu Komisji  

w okresie międzysesyjnym do wglądu na stronie internetowej: bip.komprachcice.pl . (protokół nr 8.2015) 

Ad.10 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację w sprawie udzielonych odpowiedzi na złożone wnioski 

 i interpelacje. (stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Ad.11 

Radny A. Trybuła przedstawił protokół z konsultacji przeprowadzonych przez  radnych sołectwa Chmielowice 

w sprawie zmiany nazwy ul. Cmentarnej w Chmielowicach. (w załączeniu) 

Interpelacje pisemne radnej M. Neumann w sprawie: 

1)  instalacji dwóch luster w Osinach – wyjazd z ul. Górnej na ul. Opolską oraz w Dziekaństwie, 

skrzyżowanie ulic Polnej i Opolskiej w kierunku Domecka; 

2) wymiana klapy włazu w Osinach na ul. Górnej; 

3) zainstalowanie oświetlenia na placu zabaw w Dziekaństwie. 

Wniosek pisemny  radnego W. Wencla w sprawie wystąpienia z pismem do Zarządu Dróg Wojewódzkich  

w Opolu o przeprowadzenie pielęgnacji drzew – topoli w pasie drogi nr 429 Komprachcice - Ochodze 

oraz złożył pismo o dofinansowania remontu dachu budynku Publicznej Stowarzyszeniowej Szkoły 

Podstawowej w Ochodzach. 

 

Na pytania wynikające z bieżącej pracy Urzędu Gminy odpowiadał Wójt Gminy. 

Ad. 12 

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

protokołowała: 

insp. Bożena Fedorowska                 przewodniczył  

   Przewodniczący Rady Gminy                  

              Łukasz Dydzik 


