
RG.0002.40.S.VII.2018 

 

PROTOKÓŁ Nr XL.2018 

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 

która odbyła się w dniu 17 października 2018 r. 

        w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach    

            przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach 

Ad. 1 

XL Sesję Rady Gminy Komprachcice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz 

Dydzik o godz. 13.10. 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 wniosek o wprowadzenie do  porządku obrad Sesji: 

7.5     zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2018 - 2021; 

7.8     uchylenia uchwały Nr XXXVI.261.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 maja 2018 r.  

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. 

Porządek obrad XL 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. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018. 

6. Informacja w sprawie analizy oświadczeń majątkowych złożonych na koniec kadencji 2014-2018. 

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś, 

gmina Komprachcice; 

2) uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2019 rok; 

3) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej 

w Opolu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji 

w Niemodlinie; 

4) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby 

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w  Opolu; 

5) zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2018 – 2021; 

6) zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok; 

7) 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; 

8) uchylenia uchwały Nr XXXVI.261.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 maja 2018 r. 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. 



8. Raport Wójta na temat stanu Gminy Komprachcice w kadencji 2014-2018. 

9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

10. Wolne wnioski i zapytania. 

11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

12. Zakończenie. 

Ad. 3 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż protokół z obrad XXXIX 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 z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 

2017/2018 – została przyjęta do akceptującej wiadomości (stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

Ad. 6 

Informacja w sprawie analizy oświadczeń majątkowych złożonych na koniec kadencji 2014-2018 

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 Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice: 

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, poz. 1566, z 2018 r. poz. 1496) Rada Gminy Komprachcice  

rozstrzyga, co następuje: 

 

1) Uwaga złożona w dniu 24.04.2017r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Polska Nowa Wieś wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 10 kwietnia 2017 r. do dnia 08 

maja 2017 r. (termin składania uwag upłynął w dniu 23 maja 2017 r.) dotycząca zmiany przeznaczenia na 

działki budowlane dz. nr 514 – uwaga nieuwzględniona w części 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta - jednomyślnie 

 

2) Uwaga złożona w dniu 25.04.2017r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Polska Nowa Wieś wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 10 kwietnia 2017 r. do dnia 08 

maja 2017 r. (termin składania uwag upłynął w dniu 23 maja 2017 r.) dotycząca zmiany przeznaczenia na 

grunty budowlane dz. nr 355/3 – uwaga nieuwzględniona w części 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta - jednomyślnie 

 

3) Uwaga złożona w dniu 24.04.2017r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Polska Nowa Wieś wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 10 kwietnia 2017 r. do dnia 08 

maja 2017 r. (termin składania uwag upłynął w dniu 23 maja 2017 r.) dotycząca zmiany przeznaczenia z 

gruntu rolnego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, bliźniaczą z obiektami towarzyszącymi oraz 

inną działalnością usługowo-wytwórczą dz. nr 876 k.m. 7  



Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta - jednomyślnie 

 

4) Uwaga złożona w dniu 26.04.2017r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Polska Nowa Wieś wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 10 kwietnia 2017 r. do dnia 08 

maja 2017 r. (termin składania uwag upłynął w dniu 23 maja 2017 r.) dotycząca zmiany przeznaczenia 

całej działki nr 64 na budowlaną  – uwaga nieuwzględniona w części 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta – przy 10 głosach – za i 1 głosie – wstrz 

 

5) Uwaga złożona w dniu 27.04.2017r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Polska Nowa Wieś wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 10 kwietnia 2017 r. do dnia 08 

maja 2017 r. (termin składania uwag upłynął w dniu 23 maja 2017 r.) dotycząca zmiany przeznaczenia 

całej działki nr 65 na budowlaną   

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta - jednomyślnie 

 

6) Uwaga złożona w dniu 27.04.2017r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Polska Nowa Wieś wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 10 kwietnia 2017 r. do dnia 08 

maja 2017 r. (termin składania uwag upłynął w dniu 23 maja 2017 r.) dotycząca uwzględnienia terenów 

rolnych, przeznaczenie w przyszłości pod zabudowę dz. nr 357, 364, 366, 368, 369, 370, 371, 372  – 

uwaga nieuwzględniona w części 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta - jednomyślnie 

 

7) Uwaga złożona w dniu 02.05.2017r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Polska Nowa Wieś wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 10 kwietnia 2017 r. do dnia 08 

maja 2017 r. (termin składania uwag upłynął w dniu 23 maja 2017 r.) dotycząca przeznaczenia na tereny 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną dz. nr 1223 k.m.9  – uwaga nieuwzględniona w części 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta - jednomyślnie 

 

8) Uwaga złożona w dniu 04.05.2017r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Polska Nowa Wieś wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 10 kwietnia 2017 r. do dnia 08 

maja 2017 r. (termin składania uwag upłynął w dniu 23 maja 2017 r.) dotycząca uwzględnienia działek, 

których brak w projekcie planu - dotyczy dz. nr 828/4, 828/5, 828/6, 824/3, 824/4  – uwaga 

nieuwzględniona w części dotyczącej dz. nr 824/4   

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta - jednomyślnie 

 

9) Uwaga złożona w dniu 09.05.2017r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Polska Nowa Wieś wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 10 kwietnia 2017 r. do dnia 08 

maja 2017 r. (termin składania uwag upłynął w dniu 23 maja 2017 r.) dotycząca przeznaczenia działki nr 

1301 w całości pod zabudowę jednorodzinną  - uwaga nieuwzględniona w części 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta - jednomyślnie 

 

10) Uwaga złożona w dniu 10.05.2017r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Polska Nowa Wieś wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 10 kwietnia 2017 r. do dnia 08 

maja 2017 r. (termin składania uwag upłynął w dniu 23 maja 2017 r.) dotycząca przeznaczenia działki nr 

1103 k.m.9 w całości pod zabudowę jednorodzinną  - uwaga nieuwzględniona w części 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta - jednomyślnie 

 

11) Uwaga złożona w dniu 15.05.2017r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Polska Nowa Wieś wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 10 kwietnia 2017 r. do dnia 08 



maja 2017 r. (termin składania uwag upłynął w dniu 23 maja 2017 r.) dotycząca zmiany warunków dla 

rozbudowy gospodarstwa – planowana budowa hali magazynowej na dz. nr 582 - uwaga nieuwzględniona 

w części 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta - jednomyślnie 

 

12) Uwaga złożona w dniu 18.05.2017r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Polska Nowa Wieś wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 10 kwietnia 2017 r. do dnia 08 

maja 2017 r. (termin składania uwag upłynął w dniu 23 maja 2017 r.) dotycząca zmiany przeznaczenia 

działki nr 1392/9 k.m.11 z terenu rolniczego na teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN)  

- uwaga nieuwzględniona w części 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta - jednomyślnie 

 

13) Uwaga złożona w dniu 18.05.2017r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Polska Nowa Wieś wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 10 kwietnia 2017 r. do dnia 08 

maja 2017 r. (termin składania uwag upłynął w dniu 23 maja 2017 r.) dotycząca zmiany przeznaczenia 

działek nr 1249, 1250, 1251, 1252  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  - uwaga nieuwzględniona 

w części 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta - jednomyślnie 

 

14) Uwaga złożona w dniu 18.05.2017r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Polska Nowa Wieś wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 10 kwietnia 2017 r. do dnia 08 

maja 2017 r. (termin składania uwag upłynął w dniu 23 maja 2017 r.) dotycząca zmiany przeznaczenia 

działki nr 1392/14  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta - jednomyślnie 

 

15) Uwaga złożona w dniu 22.05.2017r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Polska Nowa Wieś wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 10 kwietnia 2017 r. do dnia 08 

maja 2017 r. (termin składania uwag upłynął w dniu 23 maja 2017 r.) dotycząca zarzutów do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko 

dotyczące dz. nr 511/2, 511/3, 513/3, 513/4, 517, 518, 498, 499 (położone poza granicami obszaru 

objętego planem)  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta - jednomyślnie 

 

16) Uwaga złożona w dniu 22.05.2017r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Polska Nowa Wieś wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 10 kwietnia 2017 r. do dnia 08 

maja 2017 r. (termin składania uwag upłynął w dniu 23 maja 2017 r.) dotycząca utrzymania 

dotychczasowego sposobu zagospodarowania działki nr 371 oraz innego podziału działek budowlanych i 

związanego z nim odmiennego ulokowania działek drogowych  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta - jednomyślnie 

 

17) Uwaga złożona w dniu 23.05.2017r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Polska Nowa Wieś wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 10 kwietnia 2017 r. do dnia 08 

maja 2017 r. (termin składania uwag upłynął w dniu 23 maja 2017 r.) dotycząca utrzymania 

dotychczasowego sposobu zagospodarowania działki nr 371 oraz innego podziału działek budowlanych i 

związanego z nim odmiennego ulokowania działek drogowych  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta - jednomyślnie 

 



18) Uwaga złożona w dniu 24.05.2017r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Polska Nowa Wieś wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 10 kwietnia 2017 r. do dnia 08 

maja 2017 r. (termin składania uwag upłynął w dniu 23 maja 2017 r.) dotycząca utrzymania 

dotychczasowego sposobu zagospodarowania działki nr 371 oraz innego podziału działek budowlanych i 

związanego z nim odmiennego ulokowania działek drogowych  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta - jednomyślnie 

 

19) Uwaga złożona w dniu 23.05.2017r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Polska Nowa Wieś wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 10 kwietnia 2017 r. do dnia 08 

maja 2017 r. (termin składania uwag upłynął w dniu 23 maja 2017 r.) dotycząca zmiany przeznaczenia 

działek nr 791/1 i 791/4 z 14R pod zabudowę mieszkaniową 38MN – uwaga nieuwzględniona  w części 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta – przy 10 głosach – za i 1 głosie – wstrz 

 

20) Uwaga złożona w dniu 23.05.2017r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Polska Nowa Wieś wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 10 kwietnia 2017 r. do dnia 08 

maja 2017 r. (termin składania uwag upłynął w dniu 23 maja 2017 r.) dotycząca zmiany przeznaczenia 

działek nr 799/1, 800, 801 pod zabudowę mieszkaniową 38MN – uwaga nieuwzględniona  w części 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta - jednomyślnie 

 

21) Uwaga złożona w dniu 15.01.2018r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Polska Nowa Wieś 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 podtrzymania 

uwag przekazanych w dn. 17.05.2017r. - zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko dotyczące dz. nr 511/2, 511/3, 513/3, 

513/4, 517, 518, 498, 499 (położone poza granicami obszaru objętego planem)  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta - jednomyślnie 

 

22) Uwaga złożona w dniu 16.01.2018r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Polska Nowa Wieś 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 możliwości 

budowy garażu – magazynu na dz. nr 824/4  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta - jednomyślnie 

 

23) Uwaga złożona w dniu 31.01.2018r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Polska Nowa Wieś 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 przekształcenia 

całej dz. nr 514 na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta - jednomyślnie 

 

24) Uwaga złożona w dniu 31.01.2018r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Polska Nowa Wieś 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 uwzględnienia 

wydanych decyzji o warunkach zabudowy pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – dz. nr 1249, 

1250, 1251, 1252  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta - jednomyślnie 

 

25) Uwaga złożona w dniu 31.01.2018r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Polska Nowa Wieś 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 przekształcenia 

całej działki nr 1393/13 k.m.11 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – części oznaczonej 16R  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta - jednomyślnie 

 

26) Uwaga złożona w dniu 09.04.2018r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Polska Nowa Wieś wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 03 kwietnia 2018 r. do dnia 30 

kwietnia 2018 r. (termin składania uwag upłynął w dniu 15 maja 2018 r.) dotycząca wprowadzenia na dz. 

nr 340/3 obszaru, na którym rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł 

energii o mocy przekraczającej 100kW – budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1MW (jeden megawat) 

wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą   

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta - jednomyślnie 

 

27) Uwaga złożona w dniu 14.05.2018r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Polska Nowa Wieś wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 03 kwietnia 2018 r. do dnia 30 

kwietnia 2018 r. (termin składania uwag upłynął w dniu 15 maja 2018 r.) dotycząca przeznaczenia dz. nr 

799/1, 800, 801 (po scaleniu i podziale: 1395/1, 1395/2) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wg 

załącznika graficznego dołączonego do wniosku  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta - jednomyślnie 

 

28) Uwaga złożona w dniu 15.05.2018r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Polska Nowa Wieś wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 03 kwietnia 2018 r. do dnia 30 

kwietnia 2018 r. (termin składania uwag upłynął w dniu 15 maja 2018 r.) dotycząca zarzutów - 

podtrzymania uwag przekazanych w dn. 17.05.2017r. - zarzutów do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko dotyczące dz. nr 

511/2, 511/3, 513/3, 513/4, 517, 518, 498, 499 (położone poza granicami obszaru objętego planem) oraz 

wniosek o doprowadzenie do zgodności z prawem 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta - jednomyślnie 

 

29) Uwaga złożona w dniu 14.05.2018r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Polska Nowa Wieś wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 03 kwietnia 2018 r. do dnia 30 

kwietnia 2018 r. (termin składania uwag upłynął w dniu 15 maja 2018 r.) dotycząca przeznaczenia dz. nr 

791/1, 791/4 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta – przy 10 głosach – za i 1 głosie – wstrz. 

 

30) Uwaga złożona w dniu 15.05.2018r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Polska Nowa Wieś wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 03 kwietnia 2018 r. do dnia 30 

kwietnia 2018 r. (termin składania uwag upłynął w dniu 15 maja 2018 r.) dotycząca przeznaczenia dz. nr 

1044 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komprachcice: uwaga nieprzyjęta – jednomyślnie 

 

Uchwałę nr XL.285.2018 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu); 

 

2. projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Komprachcice 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2019 rok zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 2 października 2018 r. - 

uchwałę nr XL.286.2018 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu); 



 

3. projekt uchwały w sprawie 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 9 października 

2018 r. - uchwałę nr XL.287.2018 podjęto przy 6 głosach – za i 5 głosach - przeciw; (podjęta 

uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

 

4. projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia 

Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w  

Opolu zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 9 października 2018 r. - uchwałę nr 

XL.288.2018 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu); 

 

5. projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2018 – 2021 

- uchwałę nr XL.289.2018 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu); 

 

6. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,  zgodnie z wnioskiem 

Wójta Gminy z dnia 9 października 2018 r. - uchwałę nr XL.290.2018 podjęto jednomyślnie; 

(podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

 

7. 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 Gminy z dnia 1 października 

2018 r. - uchwałę nr XL.291.2018 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu); 

 

8. projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI.261.2018 Rady Gminy 

Komprachcice z dnia 30 maja 2018 r. 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 Gminy z dnia 1 października 2018 r  - uchwałę nr XL.292.2018 

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

Ad. 8 

Raport Wójta na temat stanu Gminy Komprachcice w kadencji 2014-2018 – stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

Ad.9 

Przewodniczący Rady Gminy  przekazał  informację o tym, że wpłynęły pisma do wiadomości Rady 

Gminy w sprawie: 

- prowadzonej działalności gospodarczej w Komprachcicach, 

- współpracy w ramach publicznego finansowania badań kobiety w kierunku raka piersi, 

- braku uchwalenia m.p.z.p. wsi Polska Nowa Wieś, 

- zawiadomienia o wszczęciu postepowania nadzorczego wobec uchwał nr XXXIX.278.2018            

XXXIX.279.2018, XXXIX.281.2018, 

- postanowienie w sprawie opinii do projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków(stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Pisma znajdują się do wglądu w Biurze Rady Gminy w godzinach pracy Urzędu. 

 



Ad.10 

Pan Leonard Pietruszka Wójt Gminy i  Pan Łukasz Dydzik Przewodniczący  Rady Gminy złożyli 

Radnym podziękowania za pracę na rzecz samorządu w kadencji Rady Gminy 2014 – 2018. 

Ad.11 

Brak.  

Ad.12 

Obrady XL Sesji Rady Gminy Komprachcice zakończono o godz. 16.30. 

 

 

protokołowała: 

insp. Bożena Fedorowska    

                   przewodniczył 

   Przewodniczący Rady Gminy                  

              Łukasz Dydzik 

 


