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Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Komprachcice 

z dnia 5 maja 2016r. 

 

 

 
W pracach Komisji uczestniczyli członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz Wójt, 

Przewodniczący Rady Gminy, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, kierownik ref. BGR, inspektor ds. 

środowiska, inspektor ds. zamówień publicznych, podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami i 

rolnictwa. 

 

Przewodniczącym posiedzenia wspólnego był Pan Łukasz Dydzik - Przewodniczący Rady Gminy. 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 12 członków Komisji. 

Kompletne materiały na Sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 9 maja 2016r. radni otrzymali wcześniej  

i mogli się z nimi dokładnie zapoznać. 

 

 

Obecnych na Sali obrad 11 członków Komisji 

Przeanalizowano projekty uchwał w sprawach: 

1) przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Komprachcice, zgodnie z 

wnioskiem Wójta z dnia 22.04.2016r. projekt uchwały poparto jednomyślnie; Należy poprawić błędy  

w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej. 

2) określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych stanowiących 

własność Gminy Komprachcice i warunków udzielania bonifikat, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 

22.04.2016r. projekt uchwały został wycofany z projektu porządku obrad najbliższej Sesji 

jednomyślnie; w trakcie dyskusji zdecydowano aby przygotować wykaz mieszkań komunalnych, które 

znajdują się w obiektach użyteczności publicznej oraz zastanawiano się nad określeniem, które 

mieszkania komunalne wyłączyć ze sprzedaży, należy uzyskać opinię prawną w tym zakresie; 

 

Obecnych na Sali obrad 12 członków Komisji 

 

3) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 

22.04.2016r. projekt uchwały poparto przy 11 głosach – za i 1 - przeciw; na pytania radnego P. Purula 

w zakresie proponowanych zmian odpowiadał kierownik ref. BGR. 

4) określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Komprachcice, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Komprachcice udostępnianych operatorom i przewoźnikom drogowym oraz 

warunków i zasad korzystania z tych przystanków, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 22.04.2016r. 

projekt uchwały poparto jednomyślnie; w wykazie przystanków nie uwzględniono przystanku 

położonego w Miejscowości Osiny – należy uzupełnić wykaz. 

5) zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 28.04.2016r. projekt 

uchwały poparto przy 11 głosach – za i 1- wstrz.; 

6) przyznania dotacji na prace konserwatorskie Rzymskokatolickiej Parafii Św. Marcina w Ochodzach, 

zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 28.04.2016r. projekt uchwały został wycofany z projektu porządku 

obrad najbliższej Sesji jednomyślnie; radny K. Szopa zwrócił uwagę, że stacja drogi krzyżowej nie jest 

wpisana do rejestru zabytków w związku z tym dotacja nie może być przyznana; 

7) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Komprachcice, zgodnie z wnioskiem Przewodniczącego RG  

z dnia 22.04.2016r. projekt uchwały poparto przy11głosach i 1 – wstrz.; 

 



Dyskutowano na sprawą wykazanych oszczędności w placówkach oświatowych, należy weryfikować 

wydatki na bieżąco oraz nad koncepcją budowy ronda w Komprachcicach przy ul Opolskiej. 

 

 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 
protokołowała: insp. Bożena Fedorowska 

zakończono o godz.  18.00 

                   

                                                                                                                Przewodniczący posiedzenia 

                     Łukasz Dydzik 

 

Komisja Rewizyjna ______________________________________ 

 

Komisja Budżetowa ______________________________________ 

 

Komisja Społeczna ______________________________________ 

 

 


