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PROTOKÓŁ Nr XXI.2016 

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 

która odbyła się w dniu 14 grudnia 2016 r. 

        w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach    

            przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach 

 

Ad. 1 

XXI Sesję Rady Gminy Komprachcice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Łukasz Dydzik  

o godz. 14.00. Powitał wszystkich przybyłych radnych, gości zaproszonych (wg załączonych list 

obecności), udział w Sesji wzięło 13 radnych, co stanowi kworum pozwalające do podejmowania 

prawomocnych decyzji. 

Nieobecni radni: Maria Neumann, Waldemar Wencel. 

Obecnych na sali obrad 11 radnych. 

Ad. 2 

Rada Gminy w głosowaniu jednomyślnie  przyjęła zmiany w porządku obrad: 

1)  wprowadzenie w pkt 5.1) o treści „ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach”; 

2) wycofanie w pkt 5. 10) o treści „częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

rodziny wielodzietne”; 

3) wprowadzenie w pkt 5.11) o treści „ zmiany uchwały Nr XXX/192/14 Rady Gminy 

Komprachcice z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Komprachcice”. 

4) zamiana w pkt 5: „5.8)  uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Chmielowice-Żerkowice; 5.9) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice”; 

 

Wniosek radnego Piotra Purula  z dnia 28.11.2016 r. w sprawie dyskusji nt. zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy  Komprachcice, wprowadzonego 

Uchwałą Nr XVI/93/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 18 października 2012 r. w głosowaniu 

odrzucono  jednomyślnie (wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

 
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. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Komprachcicach; 

2) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2017 – 2020; 

3) uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok; 

4) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2017; 



5) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę; 

6) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie sołectw Polska Nowa Wieś  

i Osiny; 

7) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez  

Gminę Komprachcice, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych  

i gimnazjów; 

8) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chmielowice-

Żerkowice; 

9) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Komprachcice; 

10) określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej 

oraz warunków i sposobu ich przyznawania; 

11) zmiany uchwały Nr XXX/192/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 kwietnia 2014r. w 

sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice. 

6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

7. Interpelacje, wnioski, zapytania. 

8. Zakończenie. 

 

Ad. 3 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż protokół z obrad XX 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). 

Obecnych na sali obrad 13 radnych. 

 

Ad. 5 

1) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji 

przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach, 

zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 12.12.2016 r. - uchwałę nr XXI.135.2016 podjęto 

przy 12 głosach – za i 1 głosie – wstrz.; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu); 

 

2) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej gminy na lata 2017 – 2020, przedstawił uchwałę nr  578/2016  Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie 

opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy 

Komprachcice (stanowi załącznik do niniejszego protokołu) - uchwałę nr XXI.136.2016 podjęto 

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

 

3) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy 

na 2017 rok, przedstawił uchwałę nr 576/2016  Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie 

uchwały budżetowej Gminy Komprachcice na 2017 r. (stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu), uchwałę nr 577/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o możliwości 

sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Komprachcice na 

2017 r. (stanowi załącznik do niniejszego protokołu), oraz pozytywną opinię Komisji 

Budżetowo-Gospodarczej do przedłożonego projektu budżetu na rok 2017 r. (stanowi załącznik 



do niniejszego protokołu) - uchwałę nr XXI.137.2016 podjęto przy 12 głosach - za i 1 głosie  

– wstrz.; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

 

4) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 

2017, zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 5.12.2016 r. - uchwałę nr XXI.138.2016 podjęto 

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

 

5) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 1.12.2016 r. - uchwałę 

nr XXI.139.2016 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu); 

 

6) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za 

zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie sołectw Polska Nowa Wieś i Osiny, zgodnie  

z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 1.12.2016 r. - uchwałę nr XXI.140.2016 podjęto przy 11 

głosach - za i 2 głosach - przeciw; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

 

7) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Komprachcice,  

a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, zgodnie  

z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 1.12.2016 r. - uchwałę nr XXI.141.2016 podjęto przy 12 

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

 

8) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chmielowice - Żerkowice, zgodnie  

z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 5.12.2016 r.- temat omówił projektant planu Pan Jacek 

Wolanin. Wniosek Radnego  Krzysztofa Szopy w sprawie przedstawienia  uzasadnienia do 

załącznika nr 2 projektu uchwały - został odrzucony stosunkiem głosów 4 - za, 5 - przeciw i 4 - 

wstrz. 

Uchwałę nr XXI.142.2016 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu); 

 

9) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice, zgodnie  

z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 5.12.2016 r. - temat omówił projektant studium Pan Jacek 

Wolanin i odpowiadał na pytania radnych. 

Mieszkanka wsi Polska Nowa Wieś wypowiedziała się nt uciążliwości tartaku, Przewodniczący 

RG odebrał wypowiadającej się głos. 

Wniosek Radnego Krzysztofa Szopy w sprawie oznaczenia: „część zmiany studium (Uchwała 

Nr XVI/93/12 z dnia 18.10.2012r.) uchylona wyrokiem WSA w Opolu 28.10.2013 r. II SA/Op 

160/13”- przyjęto przy 12 głosach - za 1 - wstrz.. 

Wniosek radnego Piotra Purula w sprawie ujednolicenia studium - odrzucono stosunkiem 

głosów 1 - za , 11 - przeciw, 1 - wstrz. 

Wniosek Radnego  Krzysztofa. Szopy w sprawie przedstawienia  uzasadnienia do załącznika nr 

4 projektu uchwały - przyjęto przy 6 głosach - za 4 – przeciw i 3 - wstrz. 

Wniosek w sprawie wskazania nr dziełek terenów zamkniętych, autopoprawka - przyjęto 

jednomyślnie. 

Uchwałę nr XXI.143.2016 podjęto przy 11 głosach - za, 1 - przeciw i 1 - wstrz.; (podjęta 

uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

 

10) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów 

świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków  

i sposobu ich przyznawania, zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 1.12.2016 r. - uchwałę  



nr XXI.144.2016 podjęto przy 12 głosach - za i 1 głosie - wstrz.; (podjęta uchwała stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu); 

 

11) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXX/192/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych  

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice, zgodnie z wnioskiem 

Wójta Gminy z dnia 14.12.2016 r. - uchwałę nr XXI.145.2016 podjęto jednomyślnie; (podjęta 

uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

Ad. 6 

Przewodniczący RG przekazał informację że pisma, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym do 

wiadomości RG znajdują się do wglądu w Biurze RG. 

Wniosek  radnego Piotra Purula w sprawie powołania Komisji w sprawie elektronicznej rejestracji 

posiedzeń Rady Gminy (wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu) - został odrzucony 

stosunkiem głosów 4 - za, 7 - przeciw i 2 - wstrz. Na wniosek w sprawie obiegu dokumentów i 

przekazywanych pism Radnym odpowiedziała Sekretarz Gminy. 

Radny Piotr Purul  - przekazał informację o uszkodzonej lampie na ul. Kolejowej  w Komprachcicach  

(do wymiany żarówka). 

Ad. 7 

Na pytania wynikające z bieżącej pracy Urzędu Gminy odpowiadał Wójt Gminy 

Wójt Gminy Leonard Pietruszka i Przewodniczący Rady Gminy Łukasz Dydzik złożyli Wszystkim 

obecnym na Sesji Rady Gminy życzenia świąteczne i noworoczne. 

Ad.8 

 Obrady XXI Sesji Rady Gminy Komprachcice zakończono o godz. 19.00. 

 

 

protokołowała: 

insp. Bożena Fedorowska                 przewodniczył  

   Przewodniczący Rady Gminy                  

              Łukasz Dydzik 
 


