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PROTOKÓŁ Nr XXXII.2018 

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 

która odbyła się w dniu 31 stycznia 2018 r. 

        w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach    

            przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach 

 

 

Ad. 1 

XXXII Sesję Rady Gminy Komprachcice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Łukasz 

Dydzik o godz. 14.15. Powitał wszystkich przybyłych radnych, gości zaproszonych (wg załączonych 

list obecności), udział w Sesji wzięło 10  radnych, co stanowi kworum pozwalające do podejmowania 

prawomocnych decyzji. 

Ad. 2 

Rada Gminy w głosowaniu jednomyślnie  przyjęła zmianę w porządku obrad: 

wprowadzenie w pkt 5. 9) zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

 

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. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmiany Uchwały Nr VIII.43.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 września 2015 r.  

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Komprachcice pod nazwą Publiczny 

Żłobek w Polskiej Nowej Wsi i nadania jej statutu; 

2) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć pedagogów, psychologów, 

logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionego  w 

przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice; 

3) ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dyrektora i wicedyrektora, zatrudnionych w przedszkolu lub szkole, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Komprachcice; 

4) ustalenia wysokości opłat za  korzystanie z  wychowania przedszkolnego dzieci objętych  

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 

kończą 6 lat  w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych   w szkołach podstawowych  

prowadzonych przez  Gminę Komprachcice; 

5) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne 

niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne na terenie Gminy 

Komprachcice oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i 

wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji; 

6) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i stałych komisji Rady Gminy na rok 2018; 

7) określenia innych sposobów udokumentowania wykonywania obowiązku pozbywania się 

zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych; 

8) zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok; 

9) zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 



6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

7. Wolne wnioski i zapytania. 

8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

9. Zakończenie. 

 

 Ad. 3 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż protokół z obrad XXXI 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 

Wręczono Pani Anicie Jesse byłemu Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana 

Twardowskiego w Komprachcicach podziękowanie za pracę w związku z przejściem  na emeryturę. 

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

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

Ad. 5 

Stwierdzono, że wymagane materiały na sesję radni otrzymali i przystąpiono do głosowania nad 

każdym z projektów uchwał: 

1) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII.43.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 

14 września 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Komprachcice pod 

nazwą Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi i nadania jej statutu, zgodnie z przedstawionym 

uzasadnieniem Wójta Gminy z dnia 18 stycznia 2018 r.  - uchwałę nr XXXII.227.2018 podjęto 

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

2) projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć 

pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych 

zatrudnionego  w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Komprachcice, zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 18 stycznia 2018 r.  

- uchwałę nr XXXII.228.2018 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu) 

3) projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora i wicedyrektora, zatrudnionych w przedszkolu 

lub szkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice zgodnie z wnioskiem 

Wójta Gminy z dnia 18 stycznia 2018 r. - uchwałę nr XXXII.229.2018 podjęto jednomyślnie; 

(podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

4) projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za  korzystanie z  wychowania 

przedszkolnego dzieci objętych  wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym kończą 6 lat  w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych   w 

szkołach podstawowych  prowadzonych przez  Gminę Komprachcice, zgodnie z wnioskiem 

Wójta Gminy z dnia 18 stycznia 2018 r. - uchwałę nr XXXII.230.2018 podjęto jednomyślnie; 

(podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

5) projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół 

prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby 

fizyczne na terenie Gminy Komprachcice oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji, zgodnie z 

wnioskiem Wójta Gminy z dnia 18 stycznia 2018 r. - uchwałę nr XXXII.231.2018 podjęto 

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

6) projekt uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i stałych komisji 

Rady Gminy na rok 2018 - uchwałę nr XXXII.232.2018 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 



7) projekt uchwały w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonywania 

obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz 

nieczystości ciekłych, zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 16 stycznia 2018 r. - uchwałę nr 

XXXII.233.2018 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu); 

8) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, zgodnie z wnioskiem 

Wójta Gminy z dnia 18 stycznia 2018 r.  - uchwałę nr XXXII.234.2018 podjęto jednomyślnie; 

(podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

9) projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego - uchwałę 

nr XXXII.235.2018 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu) 

Ad. 6 

Przewodniczący RG przekazał informacyjnie, że protokół z posiedzenia: 

- Komisji Budżetowo - Gospodarczej nr 33.2017; 

jest dostępny  do wglądu na stronie internetowej: bip.komprachcice.pl. 

Przewodniczący RG i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócili się do Radnego Piotra Purula  

o wyjaśnienie zapisów zawartych w piśmie skierowanym  do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Zgodnie z decyzją Radnego Piotra Purula skan pisma zostanie przekazany  radnym i sołtysom. 

Ad. 7 

Na pytania wynikające z bieżącej pracy Urzędu Gminy odpowiadał Wójt Gminy. 

Wójt przekazał informację o planowanych obchodach 45-lecia powstania naszej gminy. 

Przedstawiciele Gminnej Spółki Wodnej przedstawili podsumowanie swojej działalności w roku 2017 

(zestawienie finansowe stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

Ad.8 

Przedstawiono sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Komprachcice  

- rok podlegający analizie 2017 (stanowi załącznik do protokołu). 

Ad.9 

 Obrady XXXII Sesji Rady Gminy Komprachcice zakończono o godz. 16.15. 

 

 

protokołowała: 

insp. Bożena Fedorowska                 przewodniczył  

   Przewodniczący Rady Gminy                  

              Łukasz Dydzik 
 


