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PROTOKÓŁ Nr XIII.2016 

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 

która odbyła się w dniu 29 lutego 2016 r. 

w sali w konferencyjnej w Urzędzie Gminy przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach 

Ad. 1 

Na wniosek radnego Krzysztofa Szopy  uczczono minutą ciszy „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych” (wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

 
XIII Sesję Rady Gminy Komprachcice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz 

Dydzik o godz. 14.00. 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 14 radnych. 

Ad. 2 

Porządek obrad XIII 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. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) odwołania skarbnika Gminy Komprachcice; 

2) powołania skarbnika Gminy Komprachcice; 

3) wyrażenia opinii dotyczącej wyłączenia obszaru sołectwa Chmielowice i obszaru sołectwa  

Żerkowice z granic Gminy Komprachcice i włączenia ich do granic Miasta Opola; 

4) przyjęcia planu pracy  Rady Gminy i stałych komisji Rady Gminy na rok 2016; 

5) zmiany uchwały budżetowej na 2016 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. Interpelacje, wnioski, zapytania. 

9. Zakończenie. 

 
Ad. 3 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż protokół z obrad XII 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) 

Obecnych na sali obrad 15 radnych 

Ad. 5 

1) Przewodniczący Rady Gminy odczytał  projekt uchwały w sprawie odwołania skarbnika Gminy 

Komprachcice Pana Bogdana Szewczyka, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 18.02.2016r. uchwałę  

nr XIII.75.2016 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 



2) Przewodniczący Rady Gminy odczytał  projekt uchwały w sprawie powołania skarbnika Gminy 

Komprachcice Pana Łukasza Raida zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 18.02.2016r. - uchwałę nr 

XIII.76.2016 podjęto przy 14 głosach za i 1 - wstrz.; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu) 

 

3) Przewodniczący Rady Gminy odczytał  projekt uchwały w sprawie, wyrażenia opinii dotyczącej 

wyłączenia obszaru sołectwa Chmielowice i obszaru sołectwa  Żerkowice z granic Gminy 

Komprachcice i włączenia ich do granic Miasta Opola zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 19.02.2016r. 

Radna A. Bodzioch przedstawiła sprawę poprawek  w załączniku do projektu uchwały, radny Krzysztof 

Szopa  powiedział, iż z pewnymi fragmentami uzasadnienia  nie zgadza się. Przyjęto wypracowany  

załącznik  przy 11 głosach - za 4  - wstrz. Uchwałę nr XIII.77.2016 podjęto przy 13 głosach – za  

i 2 – wstrz,; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

4) Przewodniczący Rady Gminy odczytał  projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy 

 i stałych komisji Rady Gminy na rok 2016 -  uchwałę nr XIII.78.2016 podjęto jednomyślnie; (podjęta 

uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

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

2016 rok, zgodnie z wnioskiem Wójta nr FS.300.13.2016 z dnia 15.02.2016r. -  uchwałę nr 

XIII.79.2016 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Ad. 6 

Przewodniczący RG  przekazał informacyjnie, iż w okresie międzysesyjnym gównie zajmował  się 

sprawami związanymi z przeprowadzeniem konsultacji społecznych w sprawie wyłączenia sołectw 

Chmielowice i Żerkowice z granic Gminy Komprachcice i włączenia ich do granic Miasta Opola. 

Ad.7 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację w sprawie udzielonych odpowiedzi na złożone 

wnioski i interpelacje. (stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Ad. 8 

Radny Andrzej Trybuła złożył wniosek w sprawie dokonania corocznego wyrównania ulic Tulipanów  

i Azalii w Chmielowicach. 

Radni: Maria Gwizdak, Florian Felger i Andrzej Trybuła złożyli wniosek  w sprawie udzielenia 

 przez Wójta odpowiedzi na temat spraw poruszonych w ramach dyżuru radnych z mieszkańcami sołectw 

Chmielowice i Żerkowice. 

Radny Krzysztof Szopa złożył wniosek w sprawie przepływu informacji i odpowiedzi  na wnioski  

i zapytania radnych. 

Radny Józef Kremer zwrócił się z prośbą aby wystosować pismo do mieszkańców w sprawie podłączenia 

posesji do kanalizacji sanitarnej w sołectwach Wawelno, Ochodze, Domecko. 

Sołtys wsi Dziekaństwo zwrócił się z prośbą o rozwiązanie sprawy zarządu Domem Spotkań  

w Dziekaństwie – Radca prawny wyjaśniła sprawę zawarcia umowy z prywatnym przedsiębiorcą. Poseł 

R. Galla zwrócił się z prośbą o ustalenie zasad w sprawie uregulowania spraw związanych  

z korzystaniem z sali w Domu Spotkań. 

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

Ad. 9 

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

 

protokołowała: 

insp. Bożena Fedorowska                 przewodniczył  

   Przewodniczący Rady Gminy                  

                      Łukasz Dydzik 


