RG.0002.17.S.VII.2016

PROTOKÓŁ Nr XVII.2016
Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE
która odbyła się w dniu 18 sierpnia 2016 r.
w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach
przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach

Ad. 1
XVII Sesję Rady Gminy Komprachcice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Łukasz Dydzik
o godz. 15.00. 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 14 radnych.
1) Rada Gminy przyjęła wniosek Wójta o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej Sesji RG w pkt
6. ppkt 7 o treści „uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącej
obszarów chronionego krajobrazu” – wniosek przyjęto jednomyślnie.
Ad. 2
Porządek obrad:
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. Zajęcie stanowiska w sprawie punktowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Żerkowice.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1)
wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego;
2)
przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę;
3)
zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia
Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz
zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych;
4)
zmiany uchwały nr XVI.101.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 czerwca 2016r.
w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym
i sołtysom;
5)
zawarcia Porozumienia w sprawie ustalenia zasad wykorzystania sił i środków oraz zasobów
materiałowych i sprzętowych w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na terenie
Aglomeracji Opolskiej oraz zasad działania na rzecz realizacji Programu poprawy funkcjonowania
systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na
obszarze Aglomeracji Opolskiej na lata 2015 – 2020;
6)
zajęcia stanowiska wobec wezwania Rady Gminy Komprachcice do usunięcia naruszenia prawa;
7)
uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącej obszarów
chronionego krajobrazu.

7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
8. Interpelacje, wnioski, zapytania.
9. Zakończenie.
Ad. 3
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż protokół z obrad XVI 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
Dyskusja Radnych toczyła się pod kątem zasadności, celowości, kosztów i zachowania terminów
związanych z proponowaną zmianą punktową planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żerkowice
w związku z pismem złożonym w tej sprawie przez mieszkankę wsi Żerkowice.
Radny Andrzej Trybuła złożył wniosek w sprawie przygotowania przez Wójta Gminy projektu uchwały
w sprawie punktowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żerkowice
uwzględniającej proponowaną zmianę przez wnioskującą - wniosek został przyjęty przy 7 głosach – za,
4 - przeciw i 3 - wstrz.
Ad. 6
1) Wójt Gminy Leonard Pietruszka przedstawił Radzie Gminy sprawę działań podejmowanych w
sprawie zmiany granic naszej Gminy.
Pan Kamil Puszczewicz radca prawny kancelarii Meissner i Wspólnicy wypowiedział się w
sprawie zasadności złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zmiany granic
administracyjnych gminy.
Przewodniczący RG odczytał pismo w sprawie projektu rozporządzenia rady ministrów w sprawie
ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz
zmiany nazwy gminy ( w załączeniu)
Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału
Konstytucyjnego. Uchwałę nr XVII.103.2016 podjęto przy 12 głosach – za, 1- przeciw, 1- wstrz.;
(podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
2) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania
dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia
8 sierpnia 2016r.- uchwałę nr XVII.104.2016 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi
załącznik do niniejszego protokołu).
3) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie
zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Opole budowy
kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego
odprowadzania ścieków komunalnych - uchwałę nr XVII.105.2016 podjęto jednomyślnie; (podjęta
uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
4) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr
XVI.101.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zasad wypłacania i
wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym i sołtysom, zgodnie z wnioskiem

Wójta z dnia 8 sierpnia 2016r. - uchwałę nr XVII.106.2016 podjęto przy 12 głosach – za i 2-wstrz.;
(podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
5) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia w
sprawie ustalenia zasad wykorzystania sił i środków oraz zasobów materiałowych i sprzętowych w
sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Aglomeracji Opolskiej oraz zasad
działania na rzecz realizacji Programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i
ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej na
lata 2015 – 2020, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 10 sierpnia 2016r - uchwałę nr
XVII.107.2016 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego
protokołu)
6) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska wobec
wezwania Rady Gminy Komprachcice do usunięcia naruszenia prawa i zmiany lub uchylenia,
uchwały Rady Gminy Komprachcice z dnia 20 maja 2015 r. nr VI/30/2015 w sprawie uchwalenia
zmiany nazwy części ulicy Cmentarnej na ulicę Leśną w miejscowości Chmielowice, uznając za
nieuzasadnione; zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 10 sierpnia 2016r - uchwałę nr XVII.108.2016
podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
7) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały
Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącej obszarów chronionego krajobrazu, zgodnie z
wnioskiem Wójta z dnia 16 sierpnia 2016r. - uchwałę nr XVII.109.2016 podjęto jednomyślnie;
(podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 7
Przewodniczący RG przekazał informację o swojej pracy w okresie międzysesyjnej- pisma do wglądu
w Biurze RG:
1. Stanowisko Komisji ds. organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych dotyczące
zastosowania ogrodzenia łańcuchowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1763 O OpoleKomprachcice.
2. Skarga na działalność Wojewody Opolskiego w związku z wydaniem opinii nr Ok.I.0110.1.2016.
AM z dnia 28 kwietnia 2016 roku dotyczącej wniosku w sprawie zmiany granic Miasta Opola.
3. Interpelacja Posła na Sejm RP Tomasz Kostusia w sprawie rekompensacji budżetowych dla
podopolskich gmin w związku z decyzją o powiększeniu granic miasta Opola.
4. Informacja Posła na Sejm RP Ryszarda Wilczyńskiego o powołaniu w skład podkomisji ds.
monitorowania gospodarki odpadami.
Obecnych na Sali obrad 13 radnych
Ad.8
Na pytania wynikające z bieżącej pracy Urzędu Gminy odpowiadał Wójt Gminy min:
1. Radna Agnieszka Zyzik
1) Zapytanie w imieniu mieszkanki Wawelna, dlaczego nie prowadzone są prace remontowe obiektu
Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie?
2) Zapytanie, czy będą zabezpieczone środki finansowe na utwardzenie placu zabaw na terenie Publicznej
Szkoły Podstawowej w Komprachcicach?
Odpowiedzi Wójta:
Ad. 1) Wstrzymanie remontu obiektu Szkoły Podstawowej w Wawelnie podyktowane jest koniecznością
uzupełnienia środków finansowych na zadanie. W budżecie na zadanie zabezpieczona została kwota 150 tyś.
zł. chociaż przewidywana była kwota znacznie większa. Na sporządzenie projektu wydatkowano kwotę 20
tyś. zł , więc na zadanie pozostało 130 tyś. zł. Projekt docelowy opiewa na kwotę 400 tyś. zł. , ale nie jest
możliwe zabezpieczenie pełnej kwoty w budżecie. Żeby zamknąć pewien etap prac remontowych i
elektrycznych, brakuje jeszcze minimum 80 tyś. zł. Rozważamy rozbicie zadania na lata 2016/2017 po to,
aby można było bezpiecznie przeprowadzić procedurę przetargową, zakończyć i rozliczyć prace remontowe

zgodnie z zawartą w wyniku przetargu umową. Na sesję wrześniową przygotujemy propozycję najbardziej
optymalną.
Ad. 2) Planujemy z dotacji przedszkolnej kwotę 10 tyś. zł przeznaczyć na remont placu zabaw przy PSP
Komprachcice.
2. Rady Krzysztof Szopa
- Proszę o informację, co dalej z zamkniętą przez PKP drogą wewnętrzną należącą do Lasów Państwowych,
będącą przedłużeniem ulicy Kościelnej w Polskiej Nowej Wsi?
Odpowiedź Wójta:
Planujemy spotkanie z Zarządem PKP w celu uzgodnień, aby przywrócić przejazd. Planujemy wystąpić do
PKP o przejęcie dróg, aby odblokować zamknięte przejazdy.
3. Radna Anna Bodzioch
- Dach Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach zagraża bezpieczeństwu, proszę o przybliżenie
tematu.
Odpowiedź Wójta:
Jest umowa na projekt modernizacji Samorządowego Ośrodka Kultury i jesienią Gmina będzie posiadała
pełną dokumentację, pozwalającą na złożenie wniosku. Zagrożeniem dla naszego wniosku jest fakt, że dla
GBP musi być zapewnione 400 m, jako warunek bezwzględny w kryteriach oceny wniosku. Będziemy prosić
o złagodzenie tego warunku do 300 m, ze względu na utratę dwóch sołectw od stycznia 2017 r. Gdyby jednak
nie było zgody Ministerstwa Kultury na złagodzenie tego warunku, nie będziemy startować w tym projekcie.
Zalecenia pokontrolne Państwowej Straży Pożarnej częściowo zostały usunięte, natomiast te, które dotyczą
sufitu i lamp – będziemy próbowali załatwić w ten sposób, że przekażemy do Państwowej Straży Pożarnej
kopię dokumentacji projektowej, jako warunkowe przedłużenie wykonania zaleceń pokontrolnych o 1 rok.
Modernizacja SOK, to kwota około 3 mln. zł. Wykonawcą projektu jest Pan Mirosław Palej.
Ad. 9
Obrady XVII Sesji Rady Gminy Komprachcice zakończono o godz. 18.30

protokołowała:
insp. Zuzanna Lawa

przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy
Łukasz Dydzik

