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PROTOKÓŁ Nr XXXVI.2018 

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 

która odbyła się w dniu 30 maja 2018 r. 

        w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach    

            przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach 

 

Ad. 1 

XXXVI Sesję Rady Gminy Komprachcice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz 

Dydzik o godz. 13.15. 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. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2017 i przyszłe lata  dla gminy Komprachcice jako 

sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach. 

6. Sprawozdanie ze współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi za rok 2017. 

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice; 

2) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, 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) zmiany Uchwały Nr XXXIII.240.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 27 lutego 2018 r.   

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2018; 

5) zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład 

aglomeracji Opole przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji 

Opole; 

6) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice; 

7) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

8) określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Komprachcice w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości 

cen za te usługi; 

9) zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok; 

10) udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Komprachcice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Domecku; 

11) zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2018-2021. 

8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

9. Wolne wnioski i zapytania. 

10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

11. Zakończenie. 

 

 



 Ad. 3 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokół z obrad XXXV 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 (stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Pani Apolonia Klepacz Dyrektor ds. 

Rozwoju w firmie Remondis przedstawiła sprawę zmian w gospodarce odpadami w świetle zmian w 

przepisach prawnych  i odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie. Pani Danuta Oborska Dyrektor 

Przedszkola Publicznego w Komprachcicach przedstawiła sprawy związane z adaptacją dwóch oddziałów 

przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej Komprachcicach. 

Ad. 5 

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2017 i przyszłe lata  dla gminy Komprachcice jako sprawozdanie 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach została przyjęta do akceptującej wiadomości 

(stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

Ad. 6 

Sprawozdanie ze współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi za rok 2017 zostało 

przyjęte do akceptującej wiadomości (stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

Ad. 7 

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

z projektów uchwał: 

1) projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Ochodze, gmina Komprachcice zgodnie z wnioskiem Wójta  

z dnia 15 maja 2018 r. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2017 poz. 1073 z późn.zm.) Rada Gminy Komprachcice rozstrzyga,  

co następuje: 

1) Uwaga złożona w dniu 14 sierpnia 2017r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Ochodze wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 26 czerwca 2017 r.  

do dnia 25 lipca 2017 r. (termin składania uwag upłynął w dniu 16 sierpnia 2017 r.) dotycząca 

przeznaczenia wskazanych działek nr 509/3, 509/4, 509/8, 509/11, 509/12, 509/13, 509/15 k.m. 4  

na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta – jednomyślnie. 

2) Uwaga złożona w dniu 10 sierpnia 2017r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Ochodze wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 26 czerwca 2017 r. do 

dnia 25 lipca 2017 r. (termin składania uwag upłynął w dniu 16 sierpnia 2017 r.) dotycząca zmiany 

przeznaczenia działki nr 658/2 a.m. 6 na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta – jednomyślnie. 

3) Uwaga złożona w dniu 07 sierpnia 2017r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Ochodze wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 26 czerwca 2017 r. do 

dnia 25 lipca 2017 r. (termin składania uwag upłynął w dniu 16 sierpnia 2017 r.) dotycząca 

przeznaczenia działki nr 121/3 w całości  na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta – jednomyślnie. 

4) Uwaga złożona w dniu 03 sierpnia 2017r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Ochodze wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 26 czerwca 2017 r. do 

dnia 25 lipca 2017 r. (termin składania uwag upłynął w dniu 16 sierpnia 2017 r.) dotycząca:  



Nie uwzględnienia wniosku z dnia 25.04.2013r. dotyczący przeznaczenia działki nr 509/17  

k.m. 4 na cele budownictwa mieszkaniowej jednorodzinnego, oraz na terenie działki nr  

509/17 zostały wydane warunki zabudowy; Prośba o przeznaczenie działki nr 509/17 k.m. 4  

wraz z dz. nr 509/32 k.m.4 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta – jednomyślnie. 

5) Uwaga złożona w dniu 28 lipca 2017r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Ochodze wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 26 czerwca 2017 r.  

do dnia 25 lipca 2017 r. (termin składania uwag upłynął w dniu 16 sierpnia 2017 r.) dotycząca zmiany 

przeznaczenia działek nr 218, 219, 220, 221, 222 pod zabudowę wg załącznika graficznego. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta – jednomyślnie. 

6) Uwaga złożona w dniu 28 lipca 2017r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Ochodze wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 26 czerwca 2017 r.  

do dnia 25 lipca 2017 r. (termin składania uwag upłynął w dniu 16 sierpnia 2017 r.) dotycząca zmiany 

przeznaczenia działki nr 327/5 na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta – jednomyślnie. 

7) Uwaga złożona w dniu 26 lipca 2017r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Ochodze wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 26 czerwca 2017 r.  

do dnia 25 lipca 2017 r. (termin składania uwag upłynął w dniu 16 sierpnia 2017 r.) dotycząca 

przeznaczenia działki nr 292 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta – jednomyślnie. 

8) Uwaga złożona w dniu 21 lipca 2017r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Ochodze wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 26 czerwca 2017 r.  

do dnia 25 lipca 2017 r. (termin składania uwag upłynął w dniu 16 sierpnia 2017 r.) dotycząca 

przeznaczenia działek nr 662/5, 662/6, 662/7, 662/8, 662/9, 662/10 na tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta – jednomyślnie. 

9) Uwaga złożona w dniu 18 lipca 2017r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Ochodze wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 26 czerwca 2017 r. do 

dnia 25 lipca 2017 r. (termin składania uwag upłynął w dniu 16 sierpnia 2017 r.) dotycząca 

przeznaczenia działki nr 60 na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta – jednomyślnie. 

10) Uwaga złożona w dniu 15 stycznia 2018r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Ochodze wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 14 grudnia 2017 r.  

do dnia 17 stycznia 2018 r. (termin składania uwag upłynął w dniu 31 stycznia 2018 r.)  

dotycząca przeznaczenia działki nr 509/17 pod budownictwo jednorodzinne. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta – jednomyślnie. 

11) Uwaga złożona w dniu 25 stycznia 2018r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Ochodze wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 14 grudnia 2017 r.  

do dnia 17 stycznia 2018 r. (termin składania uwag upłynął w dniu 31 stycznia 2018 r.)  

dotycząca zmiany przeznaczenia działki nr 658/2 k.m.6 z KDW i R na MN. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta – jednomyślnie. 

12) Uwaga złożona w dniu 30 stycznia 2018r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Ochodze wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 14 grudnia 2017 r. do 

dnia 17 stycznia 2018 r. (termin składania uwag upłynął w dniu 31 stycznia 2018 r.) dotycząca zmiany 



przeznaczenia działki nr 60 k.m.1 całej lub części działki na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta – jednomyślnie. 

13) Uwaga złożona w dniu 30 stycznia 2018r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Ochodze wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 14 grudnia 2017 r. do 

dnia 17 stycznia 2018 r. (termin składania uwag upłynął w dniu 31 stycznia 2018 r.) dotycząca zmiany 

przeznaczenia działki nr 630 i 631 k.m.5 całej lub części działki na zabudowę  

mieszkaniową jednorodzinną oraz drogę wewnętrzną wg załącznika graficznego. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta – (8 radnych głosowało za nie 

przyjęciem uwagi 1 radny wstrzymał się od głosu) 

14) Uwaga złożona w dniu 31 stycznia 2018r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Ochodze wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 14 grudnia 2017 r. do 

dnia 17 stycznia 2018 r. (termin składania uwag upłynął w dniu 31 stycznia 2018 r.) dotycząca zmiany 

przeznaczenia działki nr 630 i 631 k.m.5 całej lub części działki na zabudowę  

mieszkaniową jednorodzinną oraz drogę wewnętrzną wg załącznika graficznego. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta – (8 radnych głosowało za nie 

przyjęciem uwagi 1 radny wstrzymał się od głosu). 

Uchwałę nr XXXVI.254.2018 podjęto przy 8 głosach – za i 1 głosie wstrzymującym; (podjęta uchwała 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

2) projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Wawelno, gmina Komprachcice zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 15 maja 2018 r.  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu      

przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) Rada Gminy Komprachcice rozstrzyga, co 

następuje: 

1) Uwaga złożona w dniu 25 kwietnia 2017r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Wawelno wyłożonego do publicznego wglądu w dniach 10 kwietnia  

2017r. do dnia 08 maja 2017r. (termin składania uwag upłynął w dniu 23 maja 2017r.) dotycząca 

likwidacji części drogi 4KDW na części działki 204. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta – jednomyślnie. 

 

2) Uwaga złożona w dniu 27 kwietnia 2017r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Wawelno wyłożonego do publicznego wglądu w dniach 10 kwietnia  

2017r. do dnia 08 maja 2017r. (termin składania uwag upłynął w dniu 23 maja 2017r.) dotycząca 

przeznaczenia działki nr 217 k.m. 3 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta – jednomyślnie. 

3) Uwaga złożona w dniu 04 maja 2017r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Wawelno wyłożonego do publicznego wglądu w dniach 10 kwietnia  

2017r. do dnia 08 maja 2017r. (termin składania uwag upłynął w dniu 23 maja 2017r.) dotycząca 

przedłużenia planu na działce nr 641/344 o 20m dla zwiększenia miejsca pod zabudowę domu 

jednorodzinnego. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta – jednomyślnie. 

4) Uwaga złożona w dniu 10 maja 2017r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Wawelno wyłożonego do publicznego wglądu w dniach 10 kwietnia 2017r. do 

dnia 08 maja 2017r. (termin składania uwag upłynął w dniu 23 maja 2017r.)  

dotycząca przeznaczenia działki rolnej na budowlaną – dz. nr 400/28. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta – jednomyślnie. 



5) Uwaga złożona w dniu 23 maja 2017r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Wawelno wyłożonego do publicznego wglądu w dniach 10 kwietnia  

2017r. do dnia 08 maja 2017r. (termin składania uwag upłynął w dniu 23 maja 2017r.) dotycząca 

zmiany przeznaczenia działki nr 122 pod zabudowę i jej podział (6 części pod zabudowę + prywatna 

droga) – uwaga została uwzględniona w części dotyczącej wydanej decyzji o warunkach zabudowy. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta – jednomyślnie. 

6) Uwaga złożona w dniu 19 maja 2017r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Wawelno wyłożonego do publicznego wglądu w dniach 10 kwietnia 2017r.  

do dnia 08 maja 2017r. (termin składania uwag upłynął w dniu 23 maja 2017r.) dotycząca zmiany 

przeznaczenia terenu z terenu rolniczego na teren pod zabudowę jednorodzinną – działka nr 439/137. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta – jednomyślnie. 

7) Uwaga złożona w dniu 22 maja 2017r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Wawelno wyłożonego do publicznego wglądu w dniach 10 kwietnia 2017r.  

do dnia 08 maja 2017r. (termin składania uwag upłynął w dniu 23 maja 2017r.)  

dotycząca przeznaczenia działki nr 249 pod zabudowę jednorodzinną. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta – jednomyślnie. 

8) Uwaga złożona w dniu 23 maja 2017r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Wawelno wyłożonego do publicznego wglądu w dniach 10 kwietnia  

2017r. do dnia 08 maja 2017r. (termin składania uwag upłynął w dniu 23 maja 2017r.) dotycząca 

zmiany/rozszerzenia przeznaczenia działek pod zabudowę zagrodową dopuszczającą wybudowanie 

budynków magazynowych, gospodarczych i przeznaczonych do hodowli – dz. Nr 52, 260/49. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta – jednomyślnie. 

9) Uwaga złożona w dniu 09 stycznia 2018r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Wawelno wyłożonego do publicznego wglądu w dniach 14 grudnia 2017r. do dnia 

17 stycznia 2018r. (termin składania uwag upłynął w dniu 31 stycznia 2018r.) dotycząca 

wprowadzenia oznaczenia pasa zieleni wzdłuż ścian budynku przy terenie 1KS. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta – jednomyślnie. 

10) Uwaga złożona w dniu 17 stycznia 2018r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Wawelno wyłożonego do publicznego wglądu w dniach 14 grudnia 2017r. do dnia 

17 stycznia 2018r. (termin składania uwag upłynął w dniu 31 stycznia 2018r.) dotycząca zmiany 

przeznaczenia na teren zabudowy mieszkaniowej – ponowny wniosek – dz. Nr 217 k.m. 3. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta – jednomyślnie. 

11) Uwaga złożona w dniu 29 stycznia 2018r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Wawelno wyłożonego do publicznego wglądu w dniach 14 grudnia 2017r.do dnia 

17 stycznia 2018r. (termin składania uwag upłynął w dniu 31 stycznia 2018r.) dotycząca zmiany 

przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – budynek wolnostojący – dz. Nr 21 k.m. 1. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta – jednomyślnie. 

12) Uwaga złożona w dniu 31 stycznia 2018r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Wawelno wyłożonego do publicznego wglądu w dniach 14 grudnia 2017r. do dnia 

17 stycznia 2018r. (termin składania uwag upłynął w dniu 31 stycznia 2018r.) dotycząca: 

 §12 pkt 3 – zmiana parametrów dojazdów do działek budowlanych – wg parametrów 

podanych we wniosku  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta – jednomyślnie. 



 §16 – dla zabudowy zagrodowej zmienić maksymalne wysunięcie okapu na 100cm oraz 

minimum powierzchni zabudowy zagrodowej nie może być mniejsze niż 1200m2 – zmienić na 

800 m2 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta – jednomyślnie. 

 §18 – dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zmienić maksymalne wysunięcie okapu na 

100cm oraz minimum powierzchni zabudowy jednorodzinnej nie może być mniejsze niż 

800m2 – zmienić na 600 m2 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta – jednomyślnie. 

 §20 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej zmienić maksymalne 

wysunięcie okapu na 100cm oraz minimum powierzchni zabudowy jednorodzinnej  

i usługowej nie może być mniejsze niż 800m2 – zmienić na 600 m2 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta – jednomyślnie. 

Uchwałę nr XXXVI.255.2018 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 z dnia 30 kwietnia 2018 r. - uchwałę nr XXXVI.256.2018 podjęto jednomyślnie; 

(podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

 

4) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII.240.2018 Rady Gminy Komprachcice  

z dnia 27 lutego 2018 r.  w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli na rok budżetowy 2018 zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 30 kwietnia 2018 r. - uchwałę 

nr XXXVI.257.2018 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu); 

 

5) projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania 

Gmin wchodzących w skład aglomeracji Opole przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji 

obszaru i granic aglomeracji Opole zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 25 kwietnia 2018 r. - uchwałę 

nr XXXVI.258.2018 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu); 

 

6) projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Komprachcice zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 15 maja 2018 r. - uchwałę nr  

XXXVI.259.2018 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu); 

 

7) projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z wnioskiem Wójta  

z dnia 15 maja 2018 r. - uchwałę nr XXXVI.260.2018 podjęto przy 8 głosach – za i 1- przeciw; 

(podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

 

8) projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę 

Komprachcice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi zgodnie  

z wnioskiem Wójta z dnia 15 maja 2018 r. - uchwałę nr XXXVI.261.2018 podjęto przy 7 głosach – 

za, 1 – głosie – przeciw i 1 głosie wstrzymującym; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu); 

 



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

z dnia 21 maja 2018 r. oraz zgodnie z wnioskiem z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zwiększenia 

środków finansowych w kwocie 200 tyś. zł na zadanie pn. remont nawierzchni jezdni dróg gminnych 

na terenie Gminy Komprachcice - uchwałę nr  XXXVI.262.2018 podjęto jednomyślnie; (podjęta 

uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

 

10) projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Komprachcice dla jednostki 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Domecku zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 18 maja 2018 r. - 

uchwałę nr XXXVI.263.2018 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu); 

 

11) projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2018-2021 

zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 21 maja 2018 r. - uchwałę nr XXXVI.264.2018 podjęto 

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

Ad. 8 

Przewodniczący RG przekazał informacyjnie, że wpłynęło do wiadomości Rady Gminy  pismo (15.05.2018r.) 

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) 

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

Ad. 9 

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

 

Ad. 10 

Wójt udzielał odpowiedzi na ustne zapytania radnych. 

 

Ad. 11 

 

 Obrady XXXVI Sesji Rady Gminy Komprachcice zakończono o godz.17.00 

 

                         przewodniczył  

    Przewodniczący Rady Gminy                  

                Łukasz Dydzik 
 
protokołowała: 

insp. Bożena Fedorowska 

 


