
RG.0002.8.S.VII.2015 

 

PROTOKÓŁ Nr VIII.2015 

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 

która odbyła się w dniu 14 września 2015 r. 

        w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach    

            przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach 

Ad. 1 

VIII Sesję Rady Gminy Komprachcice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz 

Dydzik o godz. 13.30. Powitał wszystkich przybyłych radnych, gości zaproszonych (wg załączonych 

list obecności), udział w Sesji wzięło 12 radnych, co stanowi kworum pozwalające do podejmowania 

prawomocnych decyzji. 

Nieobecni: Anna Bodzioch, Maria Gwizdak, Waldemar Wencel. 

Obecnych na sali obrad 12  radnych; 

Przewodniczący Rady Gminy wraz z Wójtem Gminy złożyli na ręce sołtysów wsi Chmielowice, 

Żerkowice i Dziekaństwo podziękowania za organizację dożynek gminnych. 

Ad. 2 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

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

międzysesyjnym i podpisanych umowach. 

5. Informacja o stanie p-poż w Gminie Komprachcice. 

6. Przedstawienie przez przedstawicieli Aeroklubu Opolskiego informacji w sprawie funkcjonowania  

i sytuacji ekonomicznej Aeroklubu Opolskiego. 

7. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Komprachcice, kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego jednostek kultury  

za okres I półrocza 2015 roku. 

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

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

kadencję 2016 - 2019; 

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

ławników; 

3) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę; 

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; 

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

prawa; 

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

prawa; 

7) zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok; 

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

Polskiej Nowej Wsi i nadania jej statutu; 

9) ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia z opłat oraz 

maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Polskiej Nowej Wsi; 

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

Komprachcicach; 



11) nadania nazw nowym ulicom w miejscowości Chmielowice. 

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 VII 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 

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

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

Ad. 5 

Komendant Gminny przedstawił  informację o stanie p-poż w Gminie Komprachcice. (stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu) 

Ad. 6 

Pan Tomasz Radoszewski Prezes Aeroklubu Opolskiego  oraz Pan Janusz Golinkiewicz Dyrektor 

Aeroklubu Opolskiego pozytywnie ustosunkowali się do wniosku w sprawie wydzielenia terenu na 

lotnisku Aeroklubu Opolskiego z przeznaczeniem na lokalizację bazy Lotniczego Pogotowia 

Ratunkowego. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Walne Zgromadzenie  członków 

Stowarzyszenia w dniu 20.09.2015r. Przekazano Radzie, iż Aeroklub Opolski prowadzi swoją 

działalność jako stowarzyszenie. Na terenie lotniska działa firma Delta, która wspomaga materialnie 

działanie Aeroklubu Opolskiego. Pan. J. Golinkiewicz jest Dyrektorem Aeroklubu Opolskiego i 

jednocześnie właścicielem firmy Delta. Budżet roczny Aeroklubu wynosi ok. 100 tyś. zł. Firma Delta 

jest współorganizatorem imprezy Mster-Truck i nie osiąga z tego tytułu zysku. Sołtys wsi 

Chmielowice E. Odelga – członek Aeroklubu Opolskiego krytycznie odniósł się do bieżącej 

Działalności Aeroklubu a zwłaszcza w sprawie przekazania przez Lotnisko gruntów we władanie 

firmy Tauron i Delta. 

Ad. 7 

Rada Gminy przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Komprachcice, kształtowaniu 

się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego jednostek kultury 

za okres I półrocza 2015 roku do akceptującej wiadomości (stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu). 

 

Ad. 8 

1) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie powołania zespołu 

opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Opolu na kadencję 2016 – 2019 

- zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 17.08.2015r. Propozycja kandydatur do zespołu ze strony 

Rady Gminy: radny Andrzej Trybuła, radny  Krzysztof Szopa, radna Maria Neumann – uchwałę 

nr VIII.36.2015 podjęto przy 11 głosach – za i 1 – wstrz.; (podjęta uchwała stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu) 

  

2) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników - zgodnie z wnioskiem 

Wójta z dnia 17.08.2015r. – uchwałę nr VIII.37.2015 podjęto przy 11 głosach –za i 1 – wstrz.; 

(podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 



3) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę - zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 2.09.2015r. – uchwałę nr 

VIII.38.2015 podjęto przy 11 głosach – za i 1- przeciw; (podjęta uchwała stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu) 

 

4) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie 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. 

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

weryfikacji złożenia” – uchwałę nr VIII.39.2015 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

5) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie 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. – uchwałę nr VIII.40.2015 podjęto przy 11 głosach – za i 1 - przeciw; (podjęta 

uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

6) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie 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. – uchwałę nr VIII.41.2015 podjęto przy 11 głosach – za i 1 - przeciw; (podjęta 

uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

7) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

na 2015 rok - zgodnie z wnioskiem Wójta nr Fs.300.79.2015 z dnia 2.09.2015r. – uchwałę nr 

VIII.42.2015 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu) 

 

8) utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Komprachcice pod nazwą Publiczny Żłobek  

w Polskiej Nowej Wsi i nadania jej statutu -  zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 2.09.2015r. – 

uchwałę nr VIII.43.2015 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu) 

 

9) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

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

wyżywienie w Publicznym Żłobku w Polskiej Nowej Wsi - zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 

2.09.2015r. – uchwałę nr VIII.44.2015 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu) 

 

10) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach - zgodnie z wnioskiem 

Wójta z dnia 2.09.2015r. – uchwałę nr VIII.45.2015 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

11) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie nadania nazw nowym ulicom 

w miejscowości Chmielowice - zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 2.09.2015r. – uchwałę nr 

VIII.46.2015 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu). 



Ad. 9 

Przewodniczący RG przekazał informacyjnie: 

1) pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  nr NKO.401-14/205 w sprawie wystąpienia 

pokontrolnego  z przeprowadzonej w dniach od 25.03.2015r. do 18.06.2015r. kontroli 

kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Komprachcice za 2014 rok oraz wybranych 

zagadnień za lata 2011-2013; (stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

2) pismo Komisariatu Policji w Niemodlinie w sprawie udzielenia wsparcia finansowego; 

3) pismo w sprawie pozwolenia na budowę masztu telefonii komórkowej w Chmielowicach; 

4) pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr GZsd-075-10/15 w sprawie anonimowej skargi 

rolników gminy Komprachcice w sprawie wydawanych przez Wójta Gminy Komprachcice 

decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu działek, położonych w 

gminie Komprachcice w miejscowości Chmielowice - skargę, która nie zawiera imienia  

i nazwiska oraz adresu wnoszących pozostawia się bez rozpatrzenia; 

5) pismo Stowarzyszenia Poszkodowanych przez Nadzór Budowlany z dnia 11.09.2015r. 

w sprawie uwag do uchwał nr VIII.40.2015 i VIII.41.2015. (stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu) Wójt stwierdził, iż na dzień dzisiejszy nie ma żadnej informacji na temat 

lokalizacji stacji paliw. 

Ad.10 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację w sprawie udzielonych odpowiedzi na złożone 

wnioski i interpelacje. (stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Ad.11 

Członkowie Komisji Społecznej złożyli pisemny wniosek w sprawie uregulowania zasad 

przyznawania mieszkań komunalnych, konieczności zapewnienia mieszkań socjalnych  oraz 

przygotowania stosownych projektów uchwał. 

Radny K. Szopa zwrócił uwagę na konieczność oznakowania ul. Szkolnej w Komprachcicach, 

naprawy stukających pokryw studzienek i wyłożenie kostki wokół jednej ze studzienek. 

Radny Daniel Pawleta poruszył sprawę konieczności przeprowadzenia kontroli sprawności hydrantów 

przez ZGKiM Komprachcice. 

Wójt przekazał informację dotyczącą wykazu miejsc, w których należy uzupełnić oświetlenie uliczne 

w gminie. (informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

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

Ad. 12 

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

 

 

protokołowała: 

insp. Bożena Fedorowska                 przewodniczył  

   Przewodniczący Rady Gminy                  

                      Łukasz Dydzik 


