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PROTOKÓŁ Nr XXXIII.2018 

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 

która odbyła się w dniu 27 lutego 2018 r. 

        w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach    

            przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach 

 

 

Ad. 1 

XXXIII 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 9 radnych, co stanowi kworum pozwalające do podejmowania 

prawomocnych decyzji. 

Ad. 2 

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) uchylenia uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę 

Komprachcice; 

2) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Komprachcice na lata 

2018 – 2028; 

3) zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok; 

4) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Opole na realizację zadań  

z zakresu bezpieczeństwa publicznego; 

5) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2018. 

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 XXXII 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). 

Wójt przekazał informację, że Młodzieżowa Drużyna Berland  Komprachcice  zajęła trzecie miejsce  

w Mistrzostwach Polski w futsalu. 

 



Zaproszony na posiedzenie Rady Gminy bryg. Paweł Kielar Komendant Miejski Państwowej Straży 

Pożarnej w Opolu przedstawił informację w sprawie działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych  

w roku 2017 przez jednostki ochrony pożarowej na terenie Gminy Komprachcice oraz o realizacji 

programu „Solidarni wobec zagrożeń” (prezentacja 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 uchylenia uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu 

przez Gminę Komprachcice zgodnie z przedstawionym przez Wójta uzasadnieniem  - uchwałę nr 

XXXIII.236.2018 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu); 

2) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 

Komprachcice na lata 2018 – 2028 zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 14 lutego 2018 r.  

- uchwałę nr XXXIII.237.2018 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu) 

3) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zgodnie z wnioskiem Wójta 

z dnia 16 lutego 2018 r. - uchwałę nr XXXIII.238.2018 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

4) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta 

Opole na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego zgodnie z wnioskiem Wójta z 

dnia 15 lutego 2018 r. - uchwałę nr XXXIII.239.2018 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

5) projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 

rok budżetowy 2018 zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 16 lutego 2018 r. - uchwałę nr 

XXXIII.240.2018 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu). 

Ad. 6 

Przewodniczący RG przekazał informacyjnie, że wpłynęły do wiadomości Rady Gminy dwa pisma 

w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu  m.p.z.p  wsi Polska Nowa Wieś (zgodnie z procedurą 

planistyczną, uwagi przekazano urbaniście i do kompetencji Wójta należy ich rozpatrzenie) 

są do wglądu w Biurze Rady Gminy w godzinach pracy Urzędu Gminy. 

Ad. 7 

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

Należy rozważyć możliwość wyrównania dróg transportu rolnego równiarką. 

Na ul. Zamkowej w Domecku zachodzi konieczność uzupełnienia braków w nawierzchni drogi. 

 

Ad. 8 

Wójt i Przewodniczący Rady Gminy wystąpią z pismem do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu  

w sprawie konieczności remontu drogi powiatowej ul. Chróścińskiej w Polskiej Nowej Wsi. 

 

 Ad.9 

 Obrady XXXIII Sesji Rady Gminy Komprachcice zakończono o godz.17.00. 

 

protokołowała: 

insp. Bożena Fedorowska                 przewodniczył  

   Przewodniczący Rady Gminy                  

              Łukasz Dydzik 


