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PROTOKÓŁ Nr XXXI/10 
Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 

odbytej w dniu 30 lipca 2010 r. 
w sali  w Wawelnie przy ul. Opolskiej 2 

 
 
 
 
 
Ad. 1 
Przewodniczący Rady Gminy Antoni Wencel o godz. 14.00 otworzył sesję i powitał radnych 
oraz zaproszonych gości – zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 14 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 13 radnych  
Ad. 2 
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) wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

2) przystąpienia Gminy Komprachcice do realizacji projektu „Inwestycja w przyszłość-
programy indywidualizacji nauczania w szkołach podstawowych” 

3) przystąpienia Gminy Komprachcice do realizacji projektu „Szkoła równych szans” 
4) przystąpienia Gminy Komprachcice do realizacji projektu „Akademia przedszkolaka II” 
5) określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 
6) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowania się 

wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej 
instytucji kultury, za okres I-szego półrocza 

7) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
8) przystąpienia Gminy Komprachcice do realizacji projektu „Program zajęć dodatkowych 

wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych 
województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011” 

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 XXX 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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Obecnych na sali obrad 14 radnych 
Ad. 4 

1) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinni 
spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – uwag nie wnoszono, uchwałę nr 
XXXI/232/10 podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu) 

  
2) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy 

Komprachcice do realizacji projektu „Inwestycja w przyszłość-programy 
indywidualizacji nauczania w szkołach podstawowych” – uwag nie wnoszono, uchwałę 
nr XXXI/233/10 podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu) 

 
3) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy 

Komprachcice do realizacji projektu „Szkoła równych szans” – uwag nie wnoszono, 
uchwałę nr XXXI/234/10 podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu) 

 
4) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy 

Komprachcice do realizacji projektu „Akademia przedszkolaka II” – uwag nie 
wnoszono, uchwałę nr XXXI/235/10 podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu) 

 
5) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie określenia trybu prac nad 

projektem uchwały budżetowej – uwag nie wnoszono, uchwałę nr XXXI/236/10 podjęto 
jednomyślnie. (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
6) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy 

informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowania się wieloletniej prognozy 
finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury, za 
okres I-szego półrocza – uwag nie wnoszono, uchwałę nr XXXI/237/10 podjęto 
jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
7) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę – uwag nie wnoszono, uchwałę nr XXXI/238/10 podjęto 
jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
8) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy 

Komprachcice do realizacji projektu „Program zajęć dodatkowych wspierających 
rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa 
opolskiego w roku szkolnym 2010/2011” – uwag nie wnoszono, uchwałę nr 
XXXI/239/10 podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu) 

 
Ad. 5 
Wójt złożył Radzie Gminy informacje z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej Sesji, 
odpowiedzi na zgłoszoną interpelację i podjętych zarządzeniach w okresie międzysesyjnym - 
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Rada Gminy przyjęła informacje do akceptującej wiadomości (stanowią załączniki do 
niniejszego protokołu). 
 
Ad. 6 
Poddano pod głosowanie 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 –  wniosek został przyjęty przy 7 głosach –
za i 7 – przeciw , głos Przewodniczącego RG był rozstrzygający. 
 
Poddano pod głosowanie wniosek Komisji Społecznej: 
W związku z trudną sytuacją finansową klubów sportowych funkcjonujących na terenie 
gminy Komprachcice: LKS Chmielowice, LZS Gazownik Wawelno z sekcją futsalu, LKS 
OSiR Komprachcice i GKS Komprachcice powstałą w związku z trudną sytuacją gospodarczą 
kraju i utratą sponsorów finansowych i materialnych wnioskuje o ponowne rozpatrzenie 
wniosku złożonego w dniu 18.02.2010 r.- wniosek został przyjęty przy 12 głosach – za, 1- 
przeciw i 1 – wstrzymującym. 
 
Na pytania radnych w sprawach bieżących gminy odpowiadał Wójt Gminy. 
 
Ad. 7 
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz. 16.15 zamknął 
XXXI Sesję Rady Gminy Komprachcice. 
 
 
Protokołowała: 
inspektor B. Fedorowska                            przewodniczył 
 
         Przewodniczący Rady Gminy     

           Antoni Wencel 
 
 


