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PROTOKÓŁ NR II/10 
Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 

z dnia 13 grudnia 2010 r. 
 
 
Ad. 1 
II Sesję Rady Gminy Komprachcice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Antoni Wencel o 
godz. 12.00. Po powitaniu wszystkich przybyłych radnych, gości zaproszonych (wg 
załączonych list obecności), stwierdził, iż na sali obrad obecnych było 14 radnych, co stanowi 
quorum pozwalające do podejmowania prawomocnych decyzji. 
( nieobecna radna: Maria Neumann) 
 
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. Wydanie zaświadczenia o wyborze i złożenie ślubowania przez Radną Gminy 
5. Wydanie zaświadczenia o wyborze i złożenie ślubowania przez Wójta Gminy 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok 
2) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 
3) skargi na przewlekłe i biurokratyczne załatwienie sprawy przez Wójta Gminy 

Komprachcice 
4) zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków 
5) określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

7. Interpelacje, wnioski, zapytania 
8. Zakończenie. 

Ad. 3 
Protokół z obrad I 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. 
 
Ad. 4 
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Komprachcicach Pani Elwira Cichos 
wręczyła nowo wybranej radnej Pani Sandrze Cierniak zaświadczenie o wyborze. 
Radna złożyła ślubowanie o treści: 
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego 
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 
mieszkańców” 
„Ślubuję” „Tak mi dopomóż Bóg” 
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Ad.5 
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Komprachcicach Pani Elwira Cichos 
wręczyła zaświadczenie o wyborze Wójtowi Gminy Komprachcice Panu Pawłowi 
Smolarkowi. 
Wójt złożył ślubowanie o treści: 
„Obejmując urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu,              
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności 
mieszkańców gminy”. 
„Tak mi dopomóż Bóg” 
 
obecnych na sali obrad 14 radnych 
 
Ad. 6 

1. Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 
2011 rok oraz Uchwałę nr 531/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o projekcie uchwały 
budżetowej Gminy  Komprachcice na 2011 r. (stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu).  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił kosztorys rozbudowy szatni i 
nawadniania boiska w Wawelnie. 
Pani Z. Kotońska Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi 
przedstawiła dokumentację potwierdzającą konieczność zabezpieczenia środków na 
remont dachu w placówce. 
Przedstawiono wniosek Komisji Budżetowo-Gospodarczej w sprawie zabezpieczenia 
środków na remont dachów w placówkach szkolnych w Polskiej Nowej Wsi, wniosek 
przyjęto przy 13 głosach –za i 1 - wstrzymującym. 
Komisja Społeczna dokona sprawdzenia obiektów oświatowych w gminie. 
Sołtys wsi Domecko zwrócił uwagę, na konieczność remontu dachu starej szkoły w 
Domecku. 
Na pytania radnych odpowiadali: Wójt i Skarbnik. 
Po dyskusji w tym temacie przystąpiono do głosowania – uchwałę nr II/5/10 podjęto 
jednomyślnie (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

 
2. Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej oraz uchwałę nr 532/2010 Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Opolu w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Komprachcice na lata 2011-2014 (stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu). Po dyskusji w tym temacie przystąpiono do głosowania – uchwałę nr II/6/10 
podjęto jednomyślnie (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

 
3. Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie skargi na przewlekłe i 

biurokratyczne załatwienie sprawy przez Wójta Gminy Komprachcice – uchwałę nr 
II/7/10 podjęto jednomyślnie uznając skargę za bezzasadną (uchwała stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu). 

 
4. Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za 

zbiorowe odprowadzanie ścieków, zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 3 grudnia 
2010 r.– uchwałę nr II/8/10 podjęto jednomyślnie (uchwała stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu). 
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5. Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wysokości górnych 
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych, zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 3 grudnia 
2010 r. – uchwałę nr II/9/10 podjęto jednomyślnie (uchwała stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu). 

 
Ad. 7 
Na pytania radnych w sprawach bieżących gminy odpowiadał Wójt Gminy. 
 
interpelacja  
Radny Joachim Kowalski 
przesunąć czas załączania oświetlenia ulicznego w okresie zimowym rano o 0,45 min 
wcześniej  a wieczorem o 0,45 min później. 
 
Radna Sandra Cierniak i Radny Paweł Pawleta przedstawili apel mieszkańców Domecka w 
sprawie sprzeciwu w sprawie prywatyzacji parku w Domecku  (pismo w załączeniu wraz z 
podpisami mieszkańców) 
 
Ad. 8 
Obrady II Sesji Rady Gminy Komprachcice zakończono o godz.  16.00. 
 
Protokołowała: 
inspektor Bożena Fedorowska 
 
         przewodniczył  
          Przewodniczący Rady Gminy 
                                     Antoni Wencel 

 
 
 


