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PROTOKÓŁ Nr XIV.2016 

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 

która odbyła się w dniu 31 marca 2016 r. 

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

 

Ad. 1 

XIV 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 14 radnych, co stanowi kworum pozwalające do podejmowania 

prawomocnych decyzji. 

Nieobecny Radny Piotr Purul. 

Obecnych na sali obrad 13 radnych. 

Ad. 2 

Porządek obrad XIV Sesji Rady Gminy Komprachcice: 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2015. 

5. Informacja w sprawie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i klas pierwszych  szkół podstawowych w gminie Komprachcice w roku szkolnym 

2016/2017.  

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

i podpisanych umowach. 

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

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

2) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Komprachcice na 2016 rok; 

3) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

4) opiniująca projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie obszarów chronionego 

krajobrazu; 

5) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Komprachcicach; 

6) wyodrębnienia funduszu sołeckiego; 

7) zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. 

8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie udzielonych odpowiedzi na złożone wnioski  

i interpelacje. 

10. Interpelacje, wnioski, zapytania. 

11. Zakończenie. 

 
Ad. 3 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż protokół z obrad XIII 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 

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2015 

przedstawił Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach, zostało przyjęte 

przez Radę Gminy do akceptującej wiadomości. (stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Ad. 5 

Wójt przedstawił  informację w sprawie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w  

szkołach podstawowych i klas pierwszych  szkół podstawowych w gminie Komprachcice w roku 

szkolnym 2016/2017. (stanowi załącznik do niniejszego protokołu)  Radna A. Bodzioch stwierdziła,  

iż niepokój budzi mała liczebność  klas w małych szkołach. Dyrektor  PSP z Polskiej Nowej Wsi 

poinformowała, że do rodziców należy decyzja do której  szkoły będzie uczęszczać dziecko. Na pytania 

radnego K. Szopy w sprawie rekrutacji odpowiadała Pani A. Białoskórska Kierownik ZOPO. 

 

Obecnych na sali obrad 14 radnych 

Ad. 6 

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

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

Ad. 7 

1) Przewodniczący Rady Gminy odczytał  projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie 

przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu, zgodnie z pismem  Prezesa 

Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego nr 0120.8.12.2015 w związku z uchyleniem z dniem  

1 stycznia 2016r. art. 67 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, który był przepisem kompetencyjnym 

pozwalającym na podejmowanie uchwał przez rady gmin członkowskich Związku, wszystkie uchwały 

podjęte w roku 2016 bez podstawy prawnej powodują konieczność ich uchylenia - uchwałę nr 

XIV.80.2016 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

2) Przewodniczący Rady Gminy odczytał  projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Komprachcice na 2016 rok, 

zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 17.03.2016r. - uchwałę nr XIV.81.2016 podjęto jednomyślnie; 

(podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

3) Przewodniczący Rady Gminy odczytał  projekt uchwały w sprawie  określenia terminu, częstotliwości  

i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z wnioskiem Wójta  

z dnia 17.03.2016r. -  uchwałę nr XIV.82.2016 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu) 

 

4) Przewodniczący Rady Gminy odczytał  projekt uchwały opiniujący projekt uchwały Sejmiku 

Województwa Opolskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu, zgodnie z wnioskiem Wójta  

z dnia 17.03.2016r. - uchwałę nr XIV.83.2016 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu) 

 

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

uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach, zgodnie z wnioskiem 

Wójta z dnia 18.03.2016r. -  uchwałę nr XIV.84.2016 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu) 

 

6) Przewodniczący Rady Gminy odczytał  projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu 

sołeckiego, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 22.03.2016r. - uchwałę nr XIV.85.2016 podjęto 

jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

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

2016 rok, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 22.03.2016r. Przedstawiono Radzie Gminy wniosek 

uzupełniający w sprawie przeznaczenia kwoty 100 tys. zł wstępnie proponowanej na zwiększenie 

zadania na adaptację parteru PSP w Wawelnie z przeznaczeniem na pokrycie deficytu. Wywiązała  

się dyskusja w sprawie środków przeznaczonych w budżecie gminy na realizację przebudowy   



ul. Bursztynowej w Komprachcicach – padła propozycja przesunięcia zadania do realizacji w roku 

przyszłym, należy starać się o ponowne uzyskanie dofinansowania  na realizację tego zadania, a środki  

przeznaczyć na pokrycie deficytu budżetowego, ustalono, iż na kolejnej Sesji RG Wójt przedstawi 

propozycję w tej sprawie.  

Uchwałę nr XIV.86.2016 podjęto przy 13 głosach -za i 1 -wstrz; (podjęta uchwała stanowi załącznik  

do niniejszego protokołu) 

 

Obecnych na sali obrad 13 radnych 

Ad. 8 

Przewodnicząca Komisji Społecznej przedstawiła wnioski wypracowane na  posiedzeniu Komisji  

w okresie miedzysesyjnym (protokół nr 19.2016) 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił informację w sprawie sprawozdania Komisji 

Rewizyjnej za rok 2015. 

Do wglądu na stronie internetowej: bip.komprachcice.pl . 

Ad.9 

Wójt  Gminy przedstawił informację w sprawie udzielonych odpowiedzi na złożone wnioski  

i interpelacje. (stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Ad. 10 

Wójt Gminy odpowiadał na pytania Radnych wynikające z bieżącej pracy Urzędu  Gminy min: 

- pismo PKP w sprawie zmiany kategorii dróg na których znajdują się przejazdy kolejowe, 

- złego stanu dróg w gminie i wyboru odpowiedniej technologii ich naprawy, 

- dowieszenia punktów świetlnych, aneks do umowy z Tauronem, 

- stanu zawansowania podłączenia posesji do kanalizacji. 

Sołtys wsi Chmielowice wypowiedział się na temat środków przyznawanych z budżetu gminy  

do wykorzystania przez sołectwo Chmielowice proporcjonalnie w stosunku do szacowanych dochodów 

budżetu. Sekretarz Gminy i sołtys wsi Osiny przedstawiły sposób podziału  wydatków budżetu gminy na 

realizację wszystkich zadań gminy. 

Ad. 11 

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

 

protokołowała: 

insp. Bożena Fedorowska                 przewodniczył  

   Przewodniczący Rady Gminy                  

                      Łukasz Dydzik 
 


