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PROTOKÓŁ Nr XV.2016 

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 

która odbyła się w dniu 9 maja 2016 r. 

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

 

Ad. 1 

XV 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 15 radnych, co stanowi kworum pozwalające do podejmowania 

prawomocnych decyzji. 

Obecnych na sali obrad 15 radnych. 

Ad. 2 

Porządek obrad XV Sesji Rady Gminy Komprachcice: 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

4. Raport z realizacji zadań z zakresu Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii w Gminie Komprachcice za 2015r. 

5. Przyjęcie sprawozdania z oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla gminy Komprachcice. 

6. Przyjęcie sprawozdania z efektywności realizacji programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi za rok 2015. 

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

i podpisanych umowach. 

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Komprachcice; 

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

zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice; 

3) 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; 

4) zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok; 

5) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Komprachcice. 

9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

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

i interpelacje. 

11. Interpelacje, wnioski, zapytania. 

12. Zakończenie. 

 
Ad. 3 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż protokół z obrad XIV 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 

Raport z realizacji zadań z zakresu Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii w Gminie Komprachcice za 2015r. został przyjęty przez 

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



Ad. 5 

Sprawozdanie z oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla gminy Komprachcice zostało 

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

Ad. 6 

Sprawozdanie z efektywności realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 

2015 zostało przyjęte przez Radę Gminy do akceptującej wiadomości. (stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu) 

Ad. 7 

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

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

Mieszkańcy ulic 22 –lipca w Polskiej Nowej Wsi oraz ul. Bursztynowej w Komprachcicach 

wypowiedzieli się w kwestii konieczności remontu tych dróg. Dyskusja przebiegała pod kątem wyboru 

technologii budowy i związanych z tym kosztów. Wójt przedstawił swoją propozycję wykonania remontu 

dróg na miarę możliwości budżetowych gminy. 

 Mieszkaniec Domecka przedstawił ofertę inwestycyjną  w sprawie budowy domu opieki. 

Ad. 8 

1) Przewodniczący Rady Gminy odczytał  projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Komprachcice zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 22.04.2016r. 

- uchwałę nr XV.87.2016 podjęto przy 14 głosach - za i 1 głosie - wstrz.; (podjęta uchwała stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu) 

 

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

przystąpienia do sporządzenia  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Komprachcice, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 22.04.2016r.- uchwałę nr XV.88.2016 

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

 

3) Przewodniczący Rady Gminy odczytał  projekt uchwały w sprawie 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. - uchwałę nr 

XV.89.2016 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 28.04.2016r. i 5.05.2016r. - uchwałę nr XV.90.2016 

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

 

5) Przewodniczący Rady Gminy odczytał  projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta 

Gminy Komprachcice, zgodnie z wnioskiem Przewodniczącego RG z dnia 22.04.2016r. - uchwałę  

nr XV.91.2016 podjęto przy 14 głosach – za i 1- wstrz.;  (podjęta uchwała stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu) 

Ad. 9 

Przewodnicząca Komisji Społecznej przedstawiła wnioski wypracowane na  posiedzeniu Komisji  

w okresie międzysesyjnym (protokół nr 21.2016) 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek wypracowany na posiedzeniu Komisji  

w okresie międzysesyjnym (protokół nr 3.2016). 

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

Ad.10 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację w sprawie udzielonych odpowiedzi na złożone 

wnioski i interpelacje. (stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 



Ad. 11 

Radny K. Szopa złożył pisemny wniosek do Wójta w sprawie przystąpienia do prac mających na celu 

opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz o udostępnienie na BIP gminy, Gminnej 

Ewidencji Zabytków. 

Zapoznano Radnych z: 

- ofertą inwestycyjną na budowę domu Pomocy Społecznej w Komprachcicach na ul. Jeleniowej 

   w Komprachcicach; 

-  pismem mieszkanki wsi Żerkowice w sprawie objęcia jej działki planowaną zmianą miejscowego planu  

   zagospodarowania przestrzennego wsi Żerkowice - Rada Gminy Komprachcice nie planuje   

   powiększenia obszaru projektowanego planu poza teren wyznaczony w uchwale Rady Gminy   

   Komprachcice nr 22.V.2015 z dnia 25 marca 2015 r. 

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

 

Ad. 12 

Obrady XV Sesji Rady Gminy Komprachcice zakończono o godz.19.30. 

 

 

protokołowała: 

insp. Bożena Fedorowska                 przewodniczył  

   Przewodniczący Rady Gminy                  

                      Łukasz Dydzik 
 

 


