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PROTOKÓŁ Nr X.2015 

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 

która odbyła się w dniu 25 listopada 2015 r. 

w sali w Wawelnie przy ul. Sportowej 10 (na boisku LZS Gazownik Wawelno) 

 

 

Ad. 1 

X Sesję Rady Gminy Komprachcice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Dydzik 

o godz. 13.00. Powitał wszystkich przybyłych radnych, gości zaproszonych (wg załączonych list 

obecności), udział w Sesji wzięło 15 radnych, co stanowi kworum pozwalające do podejmowania 

prawomocnych decyzji. 

Obecnych na sali obrad 15 radnych. 

Wszyscy obecni na Sali obrad uczcili minutą ciszy pamięć  ofiar ataków terrorystycznych. 

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 realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015. 

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016; 

2) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016; 

3) określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości; 

4) określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny; 

5) określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku leśnego; 

6) zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok; 

7) nadania nazwy ulicy w miejscowości Domecko; 

8) przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Strategia rozwoju Gminy Komprachcice na lata  

2016 - 2020 z perspektywą do roku 2025”. 

7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

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

wnioski i interpelacje. 

9. Interpelacje, wnioski, zapytania. 

10. Zakończenie. 

 
Ad. 3 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż protokół z obrad IX 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) 



Wójt Gminy wypowiedział się negatywnie w sprawie planów władz Miasta Opole dotyczących zmian 

granic administracyjnych gminy tzn. przyłączenia sołectw: Chmielowice, Żerkowice i Dziekaństwo do 

Miasta Opola. Sołtys wsi Chmielowice E. Odelga, Radna Powiatu Opolskiego Z. Kotońska, kierownik 

GOPS W. Chmiel oraz radni J. Kremer, M. Gwizdak, Ł. Dydzik poparli Wójta twierdząc, że wspólnie 

należy podjąć działania zmierzające do zmiany decyzji władz Miasta Opola, a radni powinni być 

jednością, która swoim stanowiskiem zawsze będzie bronić granic gminy. Rada Gminy w dyskusji 

upoważniła Wójta do podjęcia działań w zakresie obrony granic administracyjnych gminy. Obecni na 

sali obrad wypowiedzieli się na temat wpisów na Facebooku radnych A. Trybuły i P. Purula 

popierających pomysł Prezydenta Miasta w sprawie przyłączenia sołectw do Opola. Radny A. Trybuła 

stwierdził, iż proces wchłaniania mniejszych miejscowości przez duże aglomeracje jest nieunikniony. 

Ad. 5 

Rada Gminy zapoznała się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 

2014/2015. (informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Dyskusja przebiegała pod kątem planowanej reformy oświaty i ewentualnych kosztów jej 

przeprowadzenia. 

 

Ad. 6 

1) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości na rok 2016, zgodnie z wnioskiem Wójta nr FS.300.108.2015 z dnia 

17.11.2015r. – uchwałę nr X.51.2015 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu); 

2) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych na rok 2016, zgodnie z wnioskiem Wójta nr 

FS.300.108.2015 z dnia 17.11.2015r. – uchwałę nr X.52.2015 podjęto jednomyślnie; (podjęta 

uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

3) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy 

deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, zgodnie z wnioskiem Wójta nr 

FS.300.108.2015 z dnia 17.11.2015r. – uchwałę nr X.53.2015 podjęto jednomyślnie; (podjęta 

uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

4) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy 

deklaracji i informacji na podatek rolny, zgodnie z wnioskiem Wójta nr FS.300.108.2015 z dnia 

17.11.2015r. – uchwałę nr X.54.2015 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu); 

5) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy 

deklaracji i informacji w sprawie podatku leśnego, zgodnie z wnioskiem Wójta nr 

FS.300.108.2015 z dnia 17.11.2015r. – uchwałę nr X.55.2015 podjęto jednomyślnie; (podjęta 

uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

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

na 2015 rok, zgodnie z wnioskiem Wójta nr FS.300.108.2015 z dnia 17.11.2015r. – uchwałę nr 

X.56.2015 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

7) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w 

miejscowości Domecko , zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 17.11.2015r. – uchwałę nr X.57.2015 

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

8) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu rozwoju 

pod nazwą „Strategia rozwoju Gminy Komprachcice na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 

2025” – uchwałę nr X.58.2015 podjęto przy 14 głosach – za i 1 - przeciw; (podjęta uchwała 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

Ad. 7 

Przewodniczący RG  poinformował o odbytych posiedzeniach Komisji stałych RG w okresie 

międzysesyjnym, do wglądu na stronie internetowej: bip.komprachcice.pl . (protokół nr 6.2015 

Komisji Budżetowo-Gospodarczej i nr 11.2015 Komisji Społecznej) 

 



Ad.8 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację w sprawie udzielonych odpowiedzi na złożone 

wnioski i interpelacje. (stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Ad. 9 

Radni: A. Zyzik, A. Bodzioch, K. Szopa złożyli pisemny wniosek o poprawę bezpieczeństwa na 

skrzyżowaniu ulic Opolska, Cmentarna, Szkolna, Sienna w Komprachcicach. 

 

Wójt poinformował Radę Gminy o złożonej  rezygnacji  przez Pana Bogdana Szewczyka z funkcji 

Skarbnika Gminy. (pismo w załączeniu) 

 

Wójt przedstawił zbiorcze zestawienie w sprawie oceny dróg w gminie. Dyskusja przebiegała pod 

kątem ustalonych zasad kryteriów punktacji stanu technicznego dróg. (zestawienie stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu) 

Ad. 10 

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

 

 

protokołowała: 

insp. Bożena Fedorowska                 przewodniczył  

   Przewodniczący Rady Gminy                  

                      Łukasz Dydzik 
 

 


