RG.0002.27.S.VII.2017

PROTOKÓŁ Nr XXVII.2017
Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE
która odbyła się w dniu 28 czerwca 2017 r.
w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach
przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach

Ad. 1
XXVII 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 12 radnych, co stanowi kworum pozwalające do podejmowania
prawomocnych decyzji.
Obecnych na sali obrad 12 radnych.
Ad. 2
Wójt złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 6:
5) wykreślenie zapisu „w rejonie ulicy Krzyżowej” – przyjęto przy 11 głosach – za i 1 – wstrz.
7) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2020 – przyjęto jednomyślnie
8) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok – przyjęto jednomyślnie
9) zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach, znajdującej się w Domecku
– przyjęto przy 10 głosach – za, 1- przeciw i 1- wstrz.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z realizacji uchwał, podjętych zarządzeń, działalności w okresie międzysesyjnym
i podpisanych umowach.
5. Zapoznanie się:
1) ze sprawozdaniem finansowym za rok 2016;
2) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016;
3) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu
Gminy Komprachcice za 2016 rok;
4) z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
5) ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy;
6) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za rok 2016.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Komprachcice za rok 2016;
2) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Komprachcice;
3) zmiany nazwy ulicy „22 Lipca” w miejscowości Polska Nowa Wieś;
4) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny;
5) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Komprachcice;
6) nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Komprachcice;
7) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2020;
8) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok;

9) zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach, znajdującej się
w Domecku.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
10. Zakończenie.
Ad. 3
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż protokół z obrad XXVI 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 zapoznała się:
1) ze sprawozdaniem finansowym za rok 2016; (stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
2) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016; (stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
3) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy
Komprachcice za 2016 r. – uchwała nr 161/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu
za 2016 r. Gminy Komprachcice; (stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
4) z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego; (stanowi załącznik do niniejszego
protokołu)
5) ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy - protokół
z posiedzenia Komisji nr 26.2017 odbytego w dniach 29 maja i 1 czerwca 2017 r. i uchwałą
Komisji Rewizyjnej nr 1.2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wniosku o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za rok 2016;
6) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu do wniosku Komisji z wykonania budżetu za
rok 2016 - uchwała nr 267/2016 z dnia 13 czerwca 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Komprachcice o udzielenie Wójtowi Gminy Komprachcice absolutorium z wykonania
budżetu gminy za 2016 rok. (stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 6
1) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za rok 2016. Po
wyjaśnieniach przedstawionych przez Skarbnika Radni stwierdzili, iż zawarte w sprawozdaniu
dane dotyczące wykonanych dochodów budżetu oraz zrealizowanych wydatków nie budzą
zastrzeżeń. Uchwałę nr XXVII.180.2017 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi
załącznik do niniejszego protokołu);
2) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy Komprachcice, uchwałę nr XXVII.181.2017 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała
stanowi załącznik do niniejszego protokołu);
Wójt Gminy Leonard Pietruszka podziękował za udzielone absolutorium z wykonania budżetu
za rok 2016.
3) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy „22 Lipca” w
miejscowości Polska Nowa Wieś zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 19 czerwca 2017 r.
Radny Krzysztof Szopa stwierdził że ma wątpliwości co do numerów działek które mają być
zmienione uchwałą, dodał że wg. map Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Opolu tylko działce 1392/25 nadano nazwę i z tego względu jest przeciwny

uchwale w bieżącym brzmieniu. Uchwałę nr XXVII.182.2017 podjęto przy 11 głosach – za
i 1 głosie - przeciw (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu);
4) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny zgodnie z wnioskiem Wójta
Gminy z dnia 20 czerwca 2017 r. Uchwałę nr XXVII.183.2017 podjęto jednomyślnie; (podjęta
uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu);
5) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice zgodnie z wnioskiem
Wójta Gminy z dnia 20 czerwca 2017 r. Uchwałę nr XXVII.184.2017 podjęto przy 11 głosach
– za i 1 głosie – wstrz.; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu);
6) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel
Gminy Komprachcice Panu Grzegorzowi Lachowiczowi zgodnie z wnioskiem Komisji
Społecznej z dnia 20 czerwca 2017 r. Przewodnicząca Komisji Społecznej Anna Bodzioch
przedstawiła wniosek o nadanie tytułu. Uchwałę nr XXVII.185.2017 podjęto jednomyślnie;
(podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu);
Uroczyście wręczono Panu Grzegorzowi Lachowiczowi Akt Nadania tytułu Honorowy Obywatel
Gminy Komprachcice.
7) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2017 - 2020 - zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 26 czerwca 2017r.
Uchwałę nr XXVII.186.2017 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do
niniejszego protokołu);
8) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017
rok - zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 26 czerwca 2017 r.
Radny Józef Kremer złożył pisemny wniosek (stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
o zatwierdzenie podziału środków budżetowych zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy złożonym
w dniu 26 czerwca 2017 r. i uzasadnił konieczność przyznania środków wniosek został przyjęty
przy 6 głosach – za, 3 głosach – przeciw i 3 głosach – wstrz.
Uchwałę nr XXVII.187.2017 podjęto przy 9 głosach – za i 3 głosach – wstrz.; (podjęta uchwała
stanowi załącznik do niniejszego protokołu);
9) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej
Biblioteki Publicznej w Komprachcicach, znajdującej się w Domecku - zgodnie z wnioskiem
Wójta Gminy z dnia 28 czerwca 2017 r. - po dyskusji w tym temacie, należy przygotować
materiały do merytorycznej analizy - projekt uchwały został odrzucony stosunkiem głosów
2 głosy - za, 4 głosy - przeciw, 6 głosów – wstrz.( projekt uchwały stanowi załącznik do
niniejszego protokołu);
Ad. 7
Przewodniczący Rady Gminy przekazał informacyjnie:
odbyło się posiedzenie Komisji Społecznej (protokół nr 37.2017 dostępny na BIP) oraz poinformował
o tym, że wpłynęło kolejne pismo w sprawie wyjaśnienia przepisu prawnego w brzmieniu art. 102 ust. 1
ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.

Ad.8
Komisja Rewizyjna złożyła pisemny wniosek w sprawie wsparcia finansowego sołectw w których nie
będzie wprowadzana opłata adiacencka.
Radni Paweł Pawleta i Damian Piechaczek złożyli pisemną interpelację w sprawie poprawy
bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym na ul. Brzozowej w Domecku.
Radna Maria Neumann złożyła pisemną interpelację w sprawie zainstalowania ograniczenia prędkości

w postaci „progu zwalniającego” w Osinach na ul. Górnej.
Radny Krzysztof Szopa ponownie poruszył sprawę konieczności naprawy ul. Kwiatowej
w Komprachcicach.
Ad.9
Wójt Gminy odpowiadał na pytania wynikające z bieżącej pracy Urzędu Gminy.
Ad.10
Obrady XXVII Sesji Rady Gminy Komprachcice zakończono o godz. 18.00.

protokołowała:
insp. Bożena Fedorowska

przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy
Łukasz Dydzik

