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Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Komprachcice 

z dnia 8 września 2015r. 

 

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

Wójt, Przewodniczący Rady Gminy, Skarbnik Gminy i Sekretarz Gminy. 

 

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

Obecnych na sali obrad  10 członków  Komisji. 

 

Kompletne materiały na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 14 września 2015r. radni otrzymali 

wcześniej i mogli się z nimi dokładnie zapoznać. 

 

1. Zapoznano członków Komisji z informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy Komprachcice, 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego 

jednostek kultury za okres I półrocza 2015 roku ; temat przedstawił Skarbnik i odpowiadał na pytania 

radnych – uwag nie wnoszono, przyjęto informację do akceptującej wiadomości. 

 

2. Przeanalizowano projekty uchwał w sprawach: 

1) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Opolu na 

kadencję 2016 – 2019 - zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 17.08.2015r.- temat przedstawiła 

Sekretarz Gminy. Propozycja kandydatur do zespołu ze strony Rady Gminy: radny Andrzej Trybuła, 

radny  Krzysztof Szopa, radna Maria Neumann – projekt uchwały poparto jednomyślnie; 

 

2) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników 

- zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 17.08.2015r.- temat przedstawiła Sekretarz Gminy– projekt 

uchwały poparto jednomyślnie; 

 

3) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę - zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 

2.09.2015r.- temat przedstawiła insp. Regina Jurek -  projekt uchwały poparto jednomyślnie; 

 

4) zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy 

Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zgodnie z wnioskiem Wójta  

z dnia 2.09.2015r.-  temat przedstawiła insp. Regina Jurek, uwzględniono uwagą radnej Anny 

Bodzioch - w regulaminie PSZOK  w rozdz. II w ust. 2 wykreślono „okazaniu” wpisano „ uprzedniej 

weryfikacji złożenia” – projekt uchwały poparto jednomyślnie; 

 

5) zajęcia stanowiska wobec wezwania Rady Gminy Komprachcice do usunięcia naruszenia prawa  

dot. zmiany uchwały nr V.23.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 marca 2015r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Komprachcice, uznając wezwanie za nieuzasadnione - zgodnie z wnioskiem 

Wójta z dnia 2.09.2015r.- temat przedstawił insp. Krzysztof Sośniak - projekt uchwały poparto 

jednomyślnie; 

 

6) zajęcia stanowiska wobec wezwania Rady Gminy Komprachcice do usunięcia naruszenia prawa 

dot. zmiany uchwały nr XVI/93/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 18 października 2012r. w 

sprawie  uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Komprachcice, uznając wezwanie za nieuzasadnione - zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 

2.09.2015r.- temat przedstawił insp. Krzysztof Sośniak - projekt uchwały poparto jednomyślnie; 

 

7) zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok - zgodnie z wnioskiem Wójta nr Fs.300.79.2015 z dnia 

2.09.2015r.- temat przedstawili Wójt i Skarbnik Gminy. Radny Paweł Pawleta posuszył kwestię 

zabezpieczenia środków w budżecie i wykonanie odwodnienia ulicy Cmentarnej w Domecku. 



Projekt uchwały poparto jednomyślnie; 

  

         obecnych na sali obrad 9 członków Komisji 

8) utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Komprachcice pod nazwą Publiczny Żłobek w Polskiej 

Nowej Wsi i nadania jej statutu, temat przedstawiły kierownik ZOPO i Dyrektor PP  

w Polskiej Nowej Wsi -  zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 2.09.2015r. - projekt uchwały poparto 

jednomyślnie; 

 

9) ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie  

w Publicznym Żłobku w Polskiej Nowej Wsi, temat przedstawiły kierownik ZOPO i Dyrektor PP  

w Polskiej Nowej Wsi - zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 2.09.2015r. uwzględniono uwagą radnego 

Krzysztofa Szopy  w sprawie zmiany nazwy tytułu  projektu uchwały „ustalenia wysokości opłat za 

pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia z opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za 

wyżywienie” – projekt uchwały poparto jednomyślnie; 

 

10) zmiany uchwały w sprawie statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach  

- zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 2.09.2015r. temat przedstawiła kierownik ZOPO - projekt 

uchwały poparto jednomyślnie; 

 

11) nadania nowych nazw ulic w miejscowości Chmielowice temat przedstawił insp. Sebastian Dambiec 

- zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 2.09.2015r. uwzględniono uwagą radnego Krzysztofa Szopy   

w sprawie zmiany nazwy tytułu  projektu uchwały  „nadania nazw nowym ulicom w miejscowości 

Chmielowice”- projekt uchwały poparto jednomyślnie. 

 

Członkowie Komisji po zapoznaniu się z treścią Pisma w sprawie planu zagospodarowania wsi 

Komprachcice z 2007 r. zdecydowali  aby przygotować na kolejne posiedzenie Komisji Stałych Rady 

Gminy kompletnych materiałów do dyskusji w przedmiotowej sprawie oraz  zaproszenie autora Pisma na 

posiedzenie Komisji. 

 

  
Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 
protokołowała: insp. Bożena Fedorowska 

zakończono o godz.  17.30 

                     

                                                                                                                Przewodniczący posiedzenia 

                     Łukasz Dydzik 

Komisja Rewizyjna  ____________________________ 

 

       Komisja Budżetowa  ____________________________ 

 

Komisja Społeczna  ____________________________ 


