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PROTOKÓŁ Nr XXX/10 
Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 

odbytej w dniu 8 czerwca 2010 r. 
w sali  konferencyjnej Urzędu Gminy Komprachcice przy ul. Kolejowej 3 

 
 
 
 
 
Ad. 1 
Przewodniczący Rady Gminy Antoni Wencel o godz. 13.00 otworzył sesję i powitał radnych 
oraz zaproszonych gości – zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 11 radnych, 
co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające do 
podejmowania prawomocnych decyzji – listy obecności radnych oraz zaproszonych gości 
stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
 
obecnych na sali obrad 11 radnych  
Ad. 2 
Porządek obrad: 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum  
2. Przyjęcie porządku obrad 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy 
4. Podjęcie uchwał w sprawie:  

1) nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Komprachcice” Panu Dariuszowi Brzozowskiemu 
2) nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Komprachcice”  Pani  Cecylii Winkler 
3) nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Komprachcice” Panu Józefowi Niestrój 
4) nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Komprachcice” Księdzu  Radcy Wilhelmowi 

Skorupa 
5) nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Komprachcice” Panu Arnoldowi Jendryca 
6) zmiany uchwały budżetowej na 2010 r. 
7) zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Moje boisko-Orlik 

2012” 
8) zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi 

gminnej 104004O ul. Prószkowska w Komprachcicach” 
5. Informacja Wójta z realizacji uchwał , udzielonych odpowiedzi na interpelacje oraz pracy 

w okresie międzysesyjnym 
6. Interpelacje, wnioski, zapytania 
7. Zakończenie. 
został przyjęty jednomyślnie. 

 
Ad. 3 
Protokół z obrad XXIX Sesji Rady Gminy Komprachcice został wyłożony do wglądu na sali 
obrad, a wcześniej był dostępny w Biurze Rady Gminy oraz jest do wglądu na stronie 
internetowej: bip.komprachcice.pl  –  został przyjęty  jednomyślnie. 
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Ad. 4 
1) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla 

Gminy Komprachcice” Panu Dariuszowi Brzozowskiemu, po zapoznaniu się z 
pozytywną opinią Komisji Społecznej - uwag nie wnoszono, uchwałę nr XXX/224/10 
podjęto jednomyślnie (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  

 
2) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla 

Gminy Komprachcice”  Pani  Cecylii Winkler, po zapoznaniu się z pozytywną opinią 
Komisji Społecznej - uwag nie wnoszono uchwałę nr XXX/225/10 podjęto 
jednomyślnie (uchwała stanowi załącznik do  niniejszego protokołu). 

 
3) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla 

Gminy Komprachcice” Panu Józefowi Niestrój, po zapoznaniu się z pozytywną opinią 
Komisji Społecznej – uwag nie wnoszono uchwałę nr XXX/226/10 podjęto  
jednomyślnie. (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 
 

4) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla 
Gminy Komprachcice” Księdzu  Radcy Wilhelmowi Skorupa, po zapoznaniu się z 
pozytywną opinią Komisji Społecznej – uwag nie wnoszono uchwałę nr XXX/227/10 
podjęto jednomyślnie (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

 
5) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy 

Obywatel Gminy Komprachcice” Panu Arnoldowi Jendryca, po zapoznaniu się z 
pozytywną opinią Komisji Społecznej – uwag nie wnoszono uchwałę nr XXX/228/10 
podjęto jednomyślnie (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

 
6) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

na 2010 r. zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy nr Fn 3364-42/10 – temat przedstawił 
Skarbnik Gminy, na pytania radnym odpowiadał Wójt Gminy. Uwag nie wnoszono 
uchwałę nr XXX/229/10 podjęto przy 10 głosach – za i 1-wstrz. (uchwała stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu) 
W sprawie przebudowy szatni w Wawelnie i nawodnienia boiska zostanie złożony 
wniosek – realizacja: styczeń 2011 r. 
 

7) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na 
finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Moje boisko-Orlik 2012” stosownie do 
wartości pożyczek określonych w uchwale budżetowej - uwag nie wnoszono uchwałę nr 
XXX/230/10 podjęto jednomyślnie (uchwała stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu). 
 

8) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na 
finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej 104004O ul. 
Prószkowska w Komprachcicach stosownie do wartości pożyczek określonych w 
uchwale budżetowej - uwag nie wnoszono uchwałę nr XXX/231/10 podjęto 
jednomyślnie (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 5 
Wójt złożył Radzie Gminy informacje z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej Sesji, 
odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i podjętych zarządzeniach w okresie międzysesyjnym - 
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Rada Gminy przyjęła informacje do akceptującej wiadomości (stanowią załączniki do 
niniejszego protokołu). 
 
Ad. 6 
Przewodniczący RG przekazał informację nt organizacji Dożynek Wojewódzkich 2010 r., 
które odbędą się w miejscowości Dzierżysław w Gminie Kietrz w dniu 12 września 2010 r. 
 
Interpelacja radnego Joachima Kowalskiego: 
ustawienie tablic z numeracją budynków w Komprachcicach  ul. Niemodlińska nr 72 -76 i w 
Polskiej Nowej Wsi  ul. Lipowa nr 2- 4 
 
Na pytania w sprawach bieżących gminy odpowiadał Wójt Gminy min. stanu drożności 
rowów, naprawy bieżących dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, realizacji uchwały 
w sprawie opłaty adiacenckiej. 
 
Wniosek radnego Leona Gaja w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną 
inwestycji pn. budowa zaplecza sportowego LZS Chmielowice zgodnie § 98 pkt 3 Statutu 
Gminy Komprachcice. 
 
Ad. 7 
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz. 16.00 zamknął 
XXX Sesję Rady Gminy Komprachcice. 
 
 
Protokołowała: 
inspektor B. Fedorowska                            przewodniczył 
 
         Przewodniczący Rady Gminy     

           Antoni Wencel 
 
 


