
RG.0002.12.S.VII.2016 

 

 

 

PROTOKÓŁ Nr XII.2016 

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 

która odbyła się w dniu 27 stycznia 2016 r. 

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

 

 

Ad. 1 

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

o godz. 15.00. Powitał wszystkich przybyłych radnych, gości zaproszonych (wg załączonych list 

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

prawomocnych decyzji. 

Obecnych na sali obrad 12 radnych. 

Nieobecni radni: Maria Neumann, Damian Piechaczek, Piotr Purul. 

Ad. 2 

Porządek obrad XII Sesji Rady Gminy Komprachcice: 

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 Wójta w sprawie taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązująca na terenie 

Gminy Komprachcice na okres 12 miesięcy od dnia 20.02.2016r. do dnia 19.02.2017r. 

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu; 

2) przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Komprachcice w przedmiocie 

wyłączenia z granic Gminy Komprachcice obszaru sołectwa Chmielowice i obszaru sołectwa 

Żerkowice i włączenia ich do granic Miasta Opola; 

3) określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznego 

gimnazjum prowadzonych przez Gminę Komprachcice w postępowaniu rekrutacyjnym dla 

kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenie liczby punktów i 

dokumentów potwierdzających spełnienie  kryteriów; 

4) zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok; 

5) opłaty prolongacyjnej; 

6) wprowadzenia na terenie gminy Komprachcice opłaty targowej oraz zasad ustalania i poboru, 

terminu płatności i wysokości stawek dziennych opłaty targowej; 

7) powierzenia uprawnień do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń jednostek 

oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Komprachcice. 

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 XI 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 

Wójt przedstawił informację w sprawie taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązująca na 

terenie Gminy Komprachcice na okres 12 miesięcy od dnia 20.02.2016r. do dnia 19.02.2017r. (stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu) 

 

Ad. 6 

1) Przewodniczący Rady Gminy odczytał  projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku 

Gmin Śląska Opolskiego w Opolu, zgodnie z pismem Prezesa Zarządu Związku Gmin Śląska 

Opolskiego w sprawie przyjęcia siódmej zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego przez Radę 

Gminy, uchwałę nr XII.68.2016 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu) 

2) Przewodniczący Rady Gminy odczytał  projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

społecznych z mieszkańcami Gminy Komprachcice w przedmiocie wyłączenia z granic Gminy 

Komprachcice obszaru sołectwa Chmielowice i obszaru sołectwa Żerkowice i włączenia ich do granic 

Miasta Opola, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 15.01.2016r. - uchwałę nr XII.69.2016 podjęto 

jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

3) Przewodniczący Rady Gminy odczytał  projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas 

pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę 

Komprachcice w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych 

szkół oraz określenie liczby punktów i dokumentów potwierdzających spełnienie  kryteriów, zgodnie  

z wnioskiem Wójta z dnia 14.01.2016r. -  uchwałę nr XII.70.2016 podjęto jednomyślnie; (podjęta 

uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

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

2016 rok, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 18.01.2016r. -  uchwałę nr XII.71.2016 podjęto 

jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

5) Przewodniczący Rady Gminy odczytał  projekt uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej, zgodnie  

z wnioskiem Wójta z dnia 18.01.2016r. - uchwałę nr XII.72.2016 podjęto jednomyślnie. (podjęta 

uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

6) Przewodniczący Rady Gminy odczytał  projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie gminy 

Komprachcice opłaty targowej oraz zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek 

dziennych opłaty targowej, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 18.01.2016r. - uchwałę nr XII.73.2016 

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

7) Przewodniczący Rady Gminy odczytał  projekt uchwały w sprawie powierzenia uprawnień do ustalania 

cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie 

Gminy Komprachcice, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 21.01.2016r. - uchwałę nr XII.74.2016 

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

Ad. 7 

Przewodniczący RG  przekazał informacyjnie: 

- uchwałę nr 22/45/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 grudnia 2015r. 

w sprawie uchwały nr X.53.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie 

określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, wskazano, że 

uchwałę wydano z naruszeniem prawa (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

- uchwałę nr 22/46/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 grudnia 2015r. 

w sprawie uchwały nr X.54.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie 

określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, wskazano, że uchwałę wydano z 

naruszeniem prawa (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

- uchwałę nr 22/47/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 grudnia 2015r. 

w sprawie uchwały nr X.55.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie 



określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku leśnego, wskazano, że uchwałę 

wydano z naruszeniem prawa (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

- uchwałę nr 663/2015  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 19 

stycznia 2016r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Komprachcice 

(uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

- uchwałę nr 713/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 19 

stycznia 2016r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale 

budżetowej Gminy Komprachcice na 2016 r. (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Ad.8 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację w sprawie udzielonych odpowiedzi na złożone 

wnioski i interpelacje. (stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Ad. 9 

Radni sołectwa Ochodze Sławomir Augustyniak i Waldemar Wencel złożyli pisemny wniosek w sprawie 

rozważenia możliwości wymiany nawierzchni boiska szkolnego przy Publicznej Stowarzyszeniowej 

Szkole Podstawowej w Ochodzach. 

Wójt Gminy odpowiadał na pytania Radnych wynikające z bieżącej pracy Urzędu  Gminy. 

Ad. 10 

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

 

protokołowała: 

insp. Bożena Fedorowska                 przewodniczył  

   Przewodniczący Rady Gminy                  

                      Łukasz Dydzik 
 

 


