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PROTOKÓŁ Nr XVIII.2016 

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 

która odbyła się w dniu 22 września 2016 r. 

        w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach    

            przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach 

 

 

 

Ad. 1 

XVIII 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. 

Nieobecna: radna Maria Neumann. 

Obecnych na sali obrad 14 radnych. 

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. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Komprachcice, kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji 

kultury za okres I półrocza 2016 roku. 

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie dożywiania w formie 

posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach 

wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa  

w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020; 

2) zmieniająca uchwałę nr XXII/142/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 23 maja 2013 r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego wsi Chmielowice zmienioną uchwałą nr XXVII/173/13 Rady Gminy 

Komprachcice z dnia 12 grudnia 2013 r.; 

3) zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok; 

4) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 

należności pieniężnych mających charakter należności cywilnoprawnych, przypadających 

Gminie Komprachcice lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy 

publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania 

organu do tego uprawnionego; 

5) aktualizacji załącznika do uchwały nr X.58.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 listopada 

2015r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Strategia rozwoju Gminy 

Komprachcice na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2025”; 

6) określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Komprachcice  

i warunków udzielenia bonifikat; 



7) zmieniająca uchwałę nr V.22.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 marca 2015 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu położonego w rejonie cmentarza we wsi Żerkowice. 

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 XVII 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 

 

Rada Gminy przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Komprachcice, 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych 

instytucji kultury za okres I półrocza 2016 roku. Na pytania Radnych odpowiadali Wójt Gminy  

i Skarbnik Gminy (informacja  oraz uchwała nr 333/2016 z dnia 16 września 2016 r. Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii  o informacji o przebiegu 

wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. stanowią załączniki do niniejszego protokołu) 

Ad. 6 

1) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu 

wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 

– 2020, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 8 września 2016 r. - uchwałę nr XVIII.110.2016 

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

 

2) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XXII/142/13 

Rady Gminy Komprachcice z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego wsi Chmielowice zmienioną 

uchwałą nr XXVII/173/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 12 grudnia 2013 r. zgodnie  

z wnioskiem Wójta z dnia 12 września 2016 r - uchwałę nr XVIII.111.2016 podjęto jednomyślnie 

(podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

 

3) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

na 2016 rok zgodnie z wnioskami Wójta z dnia 14 i 22 września 2016 r.  - uchwałę nr 

XVIII.112.2016 podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu); 

 

4) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych 

zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych 

mających charakter należności cywilnoprawnych, przypadających Gminie Komprachcice lub jej 

jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,  

w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego 



zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 13 września 2016 r. - uchwałę nr XVIII.113.2016 podjęto 

jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

 

5) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie aktualizacji załącznika do 

uchwały nr X.58.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia 

programu rozwoju pod nazwą „Strategia rozwoju Gminy Komprachcice na lata  

2016 -2020 z perspektywą do roku 2025” zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 12 września 2016 r. 

-  Radny K. Szopa zaproponował, aby wprowadzane zmiany umieścić w treści uchwały. Radca 

Prawny wyjaśnił, że lepszym rozwiązaniem z uwagi na wprowadzoną zasadę częstszego 

ujednolicania zmienianych dokumentów, będzie ujednolicenie załącznika do uchwały  

- strategii i naniesienie zmian bezpośrednio w tekście strategii. Uchwałę nr XVIII.114.2016 

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

 

6) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży 

lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Komprachcice i warunków udzielenia 

bonifikat zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 7 września 2016 r. - uchwałę nr XVIII.115.2016 

podjęto przy 11 głosach - za, 1 głosie - przeciw i 2 głosach - wstrz. (podjęta uchwała stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu); Prezes OSP Żerkowice  wypowiedział się na temat sprzedaży 

mieszkania komunalnego położonego nad strażnicą. Wójt wypowiedział się, iż nie zostały podjęte 

żadne decyzje w sprawie sprzedaży mieszkania komunalnego i samochodu strażackiego. 

 

7) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę nr V.22.2015 Rady 

Gminy Komprachcice z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie cmentarza we 

wsi Żerkowice, zgodnie z wnioskiem przyjętym przez Radę Gminy na poprzednim posiedzeniu - 

uchwałę nr XVIII.116.2016 podjęto przy 8 głosach - za, 5 głosach - przeciw  

i 1 głosie - wstrz.  (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

Ad. 7 

Przewodniczący RG przekazał ustną informację o swojej pracy w okresie międzysesyjnej. 

Ad.8 

Na pytania wynikające z bieżącej pracy Urzędu Gminy odpowiadał Wójt Gminy min: 

1) w dniu 5.09.2016r. przekazano plac budowy pod budowę bazy HEMS w Polskiej Nowej Wsi; 

2) informację w sprawie chlewni w Polskiej Nowej Wsi (stanowi załącznik do protokołu); 

3) Wójt Gminy podziękował Wszystkim zaangażowanym za organizację dożynek powiatowo 

- gminnych w naszej gminie w sołectwie Polska Nowa Wieś; 

4) Prezes Stowarzyszenia Razem dla Domecka przedstawiła prezentację z działalności 

Stowarzyszenia. 

 

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

 

 

protokołowała: 

insp. Bożena Fedorowska                 przewodniczył  

   Przewodniczący Rady Gminy                  

              Łukasz Dydzik 

 


