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PROTOKÓŁ Nr IX.2015 

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 

która odbyła się w dniu 28 października 2015 r. 

        w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach    

            przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach 

 

 

Ad. 1 

IX Sesję Rady Gminy Komprachcice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz 

Dydzik o godz. 14.30. Powitał wszystkich przybyłych radnych, gości zaproszonych (wg załączonych 

list obecności), udział w Sesji wzięło 14  radnych, co stanowi kworum pozwalające do podejmowania 

prawomocnych decyzji. 

Nieobecny Radny Paweł Pawleta. 

Obecnych na sali obrad 14  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. Informacja Wójta z realizacji uchwał, podjętych zarządzeń, działalności w okresie 

międzysesyjnym i podpisanych umowach. 

5. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych; 

2) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Opolu na kadencję od 2016 roku do 2019 roku; 

3) uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

na 2016 rok; 

4) zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. 

6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie udzielonych odpowiedzi na złożone 

wnioski i interpelacje. 

8. Informacja w sprawie analizy oświadczeń majątkowych za rok 2014. 

9. Informacja w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności  

oraz praca społecznie użyteczna. 

10. Interpelacje, wnioski, zapytania. 

11. Zakończenie. 

 
Ad. 3 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż protokół z obrad VIII 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) 

Inwestorzy firm Struxi i MK Inwest przedstawili swoje oferty inwestycyjne w zakresie budownictwa 

mieszkaniowego w Gminie Komprachcice. 

Ad. 5 

1) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu 

głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 

28.09.2015r.– uwag nie wnoszono uchwałę nr IX.47.2015 podjęto jednomyślnie; (podjęta 

uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

2) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu 

Rejonowego w Opolu na kadencję od 2016 roku do 2019 roku.  Sekretarz Gminy przedstawiła 

opinię Zespołu w sprawie analizy zgłoszeń kandydatów na ławników (stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu). 

Przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. 

zgłoszono kandydatury: 

1. radnej Marii Neumann 

2. radnej  Anny Bodzioch 

3. radnego Sławomira Augustyniak 

radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. Rada Gminy jednomyślnie powołała 

Komisję Skrutacyjną w składzie jw. 

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy. Rozdano wszystkim radnym obecnym na sali obrad 

karty do głosowania. Z głosowania tajnego sporządzono protokół (stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu) 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej  radny Sławomir Augustyniak przedstawił wyniki 

głosowania: 

Pani Irena, Teresa Brudzińska  otrzymała głosów -   9 

Pan Marcin, Edward Hadzicki otrzymał głosów   - 10 

Pani Lilianna, Teresa Wencel otrzymała głosów -   7 

 

Na ławników do Sądu Rejonowego zostali wybrani: 

Pani Irena, Teresa Brudzińska   

Pan Marcin, Edward Hadzicki 

 

Przewodniczący RG odczytał uchwałę nr IX.48.2015  w sprawie wyboru ławników do Sądu 

Rejonowego w Opolu na kadencję od 2016 roku do 2019 roku. (podjęta uchwała stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu) 

 

3) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego 

Programu współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok, zgodnie z wnioskiem 

Wójta z dnia 5.10.2015r.;  

Radny Krzysztof Szopa złożył na piśmie wniosek formalny w sprawie  uwzględnienia zmian  

w projekcie uchwały (stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Zaproponował aby § 6 ust. 1.  

pkt 2) otrzymał brzmienie: „umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności 

za swoje otoczenie, za zdrowie, kulturę, ochronę środowiska i realizację innych potrzeb 

określonych w art. 4 ust. 1. ustawy” oraz w § 6 ust. 3. dodać punkt o treści „podtrzymania  

i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej – poprzez organizację patriotycznych wydarzeń 

kulturalnych i edukacyjnych, konkursów, uroczystości, obchodów świąt państwowych  

i lokalnych rocznic”. 

Radna Maria Neumann wyraziła się negatywnie w sprawie przedstawionego wniosku. 



Wniosek został przyjęty stosunkiem głosów: 7 – za, 5 - przeciw, 2 - wstrz.  

 

Uchwałę nr IX.492015 podjęto przy 13 głosach – za i 1 głosie - przeciw; (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.300.99.2015– uchwałę nr IX.50.2015 podjęto 

przy 13 głosach – za i 1 – wstrz.; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

Ad. 6 

Przewodniczący RG przekazał informacyjnie min: 

- udział w konferencji otwierającej nowy okres programowania na lata 2014 -2020 w woj. opolskim, 

- udział w Zarządzie Aeroklubu Opolskiego, 

- udział w cotygodniowych radach budowy żłobka w Polskiej Nowej Wsi, 

- udział w spotkaniach z inwestorem na terenie ośrodka zdrowia w Komprachcicach. 

Ad.7 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację w sprawie udzielonych odpowiedzi na złożone 

wnioski i interpelacje. (stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Ad. 8 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał informację w sprawie analizy oświadczeń majątkowych za rok 

2014. (informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu) 

Ad. 9 

Informację w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca 

społecznie użyteczna przyjęto do akceptującej wiadomości. (informacja stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu) 

Ad.10 

Wójt Gminy przekazał informację w sprawie oceny dróg w gminie oraz odpowiadał na pytania 

wynikające z bieżącej pracy Urzędu Gminy. 

Ad. 11 

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

 

 

protokołowała: 

insp. Bożena Fedorowska                 przewodniczył  

   Przewodniczący Rady Gminy                  

                      Łukasz Dydzik 
 


