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PROTOKÓŁ Nr XXXIX.2018 

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 

która odbyła się w dniu 10 września 2018 r. 

        w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach    

            przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach 

 

Ad. 1 

XXXIX Sesję Rady Gminy Komprachcice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz 

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

obecności), udział w Sesji wzięło 11 radnych, co stanowi kworum pozwalające do podejmowania 

prawomocnych decyzji. 

Ad. 2 

Rada Gminy jednomyślnie przyjęła wnioski Wójta o wycofanie z porządku obrad Sesji punktów 

dotyczących projektów uchwał w sprawach: 

pkt 6.3 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 (stanowi załącznik do protokołu); 

pkt 6.9 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś, gmina 

Komprachcice (stanowi załącznik do protokołu). 

Porządek obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Komprachcice: 

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. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Komprachcice, kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury 

za okres I półrocza 2018 roku. 

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

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

2) 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; 

3) przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej 

w Opolu z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych 

i remontowych; 

4) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny; 

5) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny; 

6) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, gmina 

Komprachcice; 

7) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina 

Komprachcice; 



8) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domecko, gmina 

Komprachcice; 

9) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej 

w Opolu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji 

w Niemodlinie; 

10) ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza 

miejscem sprzedaży; 

11) zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok; 

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

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 XXXVIII 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 Gminy 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 informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy Komprachcice, 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych 

instytucji kultury za okres I półrocza 2018 roku – została przyjęta do akceptującej wiadomości (stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu). 

Ad. 6 

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

z projektów uchwał: 

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

Komprachcice zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 27 sierpnia 2018 r. - uchwałę nr 

XXXIX.273.2018 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu); 

 

2) 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 

Gminy z dnia 27 sierpnia 2018 r. - uchwałę nr XXXIX.274.2018 podjęto jednomyślnie; (podjęta 

uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

 

3) projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej w Opolu z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych, 

modernizacyjnych i remontowych zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2018 r. - 

uchwałę nr XXXIX.275.2018 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu); 

 



4) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie 

darowizny zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 20 sierpnia 2018 r. - uchwałę nr 

XXXIX.276.2018 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu); 

 

5) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie 

darowizny zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 20 sierpnia 2018 r. - uchwałę nr 

XXXIX.277.2018 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu); 

 

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

Wawelno, gmina Komprachcice zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 29 sierpnia 2018 r. – 

ustalono, że uwagi złożone do planu zostały przegłosowane na Sesji Rady Gminy w dniu 30 maja 

2018 r. i nie zachodzi potrzeba ponownego ich głosowania - uchwałę nr XXXIX.278.2018 podjęto 

przy 10 głosach - za i 1 głosie - wstrzymującym; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu); 

 

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

Ochodze, gmina Komprachcice zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 29 sierpnia 2018 r. –

ustalono, że uwagi złożone do planu zostały przegłosowane na Sesji Rady Gminy w dniu 30 maja 

2018 r. i nie zachodzi potrzeba ponownego ich głosowania  - uchwałę nr XXXIX.279.2018 podjęto 

przy 9 głosach - za i 2 głosach - wstrzymujących; (podjęta uchwała stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu); 

 

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

Domecko, gmina Komprachcice zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 29 sierpnia 2018 r. - 

uchwałę nr XXXIX.280.2018 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu); 

 

9) projekt uchwały przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy 

Wojewódzkiej w Opolu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu 

Policji w Niemodlinie zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2018 r. – Pan 

Komendant Jan Pajączek z Komisariatu Policji w Niemodlinie przedstawił sprawę i poprosił o 

pomyślne rozpatrzenie wniosku o wsparcie - uchwałę nr XXXIX.281.2018 podjęto przy 7 głosach 

– za, 2 głosach – przeciw, 2 głosach - wstrzymujących,; (podjęta uchwała stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu); 

 

10) projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych oraz liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 27 

sierpnia 2018 r. - uchwałę nr XXXIX.282.2018 podjęto przy 10 głosach – za, 1 głosie – 

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

 

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

Gminy z dnia 31 sierpnia 2018 r. - uchwałę nr XXXIX.283.2018 podjęto przy 8 głosach - za, 

3 głosach - wstrzymujących; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

 

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

zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2018 r. - uchwałę nr XXXIX.284.2018 

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



Ad. 7 

Przewodniczący Rady Gminy  przekazał  informację o tym, że wpłynęły pisma w sprawie prowadzonej 

działalności ogrodniczej przy ulicy Cmentarnej w Komprachcicach. Kopia dokumentacji jest dostępna do 

wglądu w Biurze Rady. 

Ad.8 

W sprawie wnioskowanej przez właściciela zmiany punktowej m.p.z.p. wsi Dziekaństwo Rada Gminy 

w głosowaniu przy 10 głosach – za i 1 głosie – wstrzymującym zdecydowała o przygotowaniu 

dokumentacji.  

Ad.9 

Wójt Gminy udzielał odpowiedzi na ustne zapytania radnych wynikające z bieżącej pracy gminy. Radny 

Krzysztof Szopa zwrócił się do Wójta Gminy o zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Zarządu 

Dróg Powiatowych w celu omówienia sprawy oznakowania dróg gminnych przez ZDP w Domecku. 

Ad.10 

Obrady XXXIX Sesji Rady Gminy Komprachcice zakończono o godz. 17.10. 

 

 

protokołowała: 

insp. Anna Krzysztoń / insp. Wojciech Pawlik    

                   przewodniczył 

   Przewodniczący Rady Gminy                  

              Łukasz Dydzik 

 

 


