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PROTOKÓŁ NR III/11 
Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 

z dnia 25 stycznia 2011 r. 
 
Ad. 1 

III 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 13 radnych, co 
stanowi quorum pozwalające do podejmowania prawomocnych decyzji. 
Nieobecni radni: Tomasz Smolarek i Waldemar Wencel. 
 
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) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na 2011 rok 
2) wyznaczenia przedstawicieli gminy do Zgromadzenia Związku Gmin „Prokado”            

w Prószkowie 
3) ustalenia wynagrodzenia Wójta 
4) określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 
5) uchwalenia Programu współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie 
na lata 2011-2012 

6) uchylenia uchwały Nr XXXIII/254/10 Rady Gminy Komprachcice z dnia 5 listopada 
2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Komprachcice 

7) zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Wawelno na lata 2008-2015 
8) określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Komprachcice i jej 
jednostkom organizacyjnym z tytułu należności pieniężnych, warunków 
dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach których ulga stanowić będzie 
pomoc publiczną, oraz wskazania organów do tego uprawnionych 

9) zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok. 
5. Informacja Wójta z udzielonej odpowiedzi na interpelację i podjętych zarządzeniach w  
    okresie międzysesyjnym 
6.  Interpelacje, wnioski, zapytania 
7.  Zakończenie 

Ad. 3 
Protokół z obrad II 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 zatwierdzenia planu pracy 

Rady Gminy na 2011 rok – uchwałę nr III/10/11 podjęto jednomyślnie (uchwała stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu). 

 
2. Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli 

gminy do Zgromadzenia Związku Gmin „Prokado” w Prószkowie                                                               
zgłoszono kandydatury: 
1. Mirosław Borkowski              otrzymał głosów –  0 
2. Leonard Pietruszka   otrzymał głosów – 13 
3. Henryk Wodausz   otrzymał głosów – 13 
 
Przedstawicielami Gminy Komprachcice do Zgromadzenia Związku Gmin „Prokado” 
zostali wyznaczeni: 
Pan Leonard Pietruszka 
Pan Henryk Wodausz 
Uchwałę nr III/11/11 podjęto jednomyślnie (uchwała stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu). 

 
3. Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

Wójta – ustalono wynagrodzenie dla Wójta na dotychczasowym poziomie bez zmian -
uwag nie wnoszono uchwałę nr III/12/11 podjęto jednomyślnie (uchwała stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu). 

 
4. Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie określenia trybu i 

szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach 
inicjatywy lokalnej - uwag nie wnoszono uchwałę nr III/13/11 podjęto jednomyślnie 
(uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

 
5. Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu 

współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na lata 2011-2012 - uwag nie 
wnoszono uchwałę nr III/14/11 podjęto jednomyślnie (uchwała stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu). 

 
6. Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały                    

Nr XXXIII/254/10 Rady Gminy Komprachcice z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Komprachcice - uwag nie wnoszono uchwałę nr III/15/11 podjęto jednomyślnie 
(uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

 
7. Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie 

Odnowy Miejscowości Wawelno na lata 2008-2015 - uwag nie wnoszono uchwałę nr 
III/16/11 podjęto jednomyślnie (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

 
8. Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie określenia zasad, sposobu i 

trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny, przypadających Gminie Komprachcice i jej jednostkom 
organizacyjnym z tytułu należności pieniężnych, warunków dopuszczalności pomocy 
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publicznej, w przypadkach których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz 
wskazania organów do tego uprawnionych - uwag nie wnoszono uchwałę nr III/17/11 
podjęto jednomyślnie (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

 
9. Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

na 2011 rok – dyskusja dotyczyła przeznaczenia kwoty 10.000 zł na zakup agregatu 
wodno-pianowego w celu wyposażenia samochodu ratowniczego dla OSP w 
Komprachcicach, zgodnie ze złożonym oświadczeniem jednostki wszelkie wnioski o 
zwiększenie środków dla tej jednostki będą opiniowane negatywnie - uchwałę nr 
III/18/11 podjęto przy 11 głosach – za i 2 głosach - przeciw (uchwała stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu). 

 
Ad. 5 
Wójt złożył Radzie Gminy informację z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej Sesji, 
podjętych zarządzeniach w okresie międzysesyjnym oraz informację z udzielonej odpowiedzi 
na złożoną na poprzedniej Sesji interpelację - Rada Gminy przyjęła informacje do 
akceptującej wiadomości (stanowią załączniki do niniejszego protokołu). 
 
Ad. 6 
Przewodniczący RG odczytał uchwałę nr  670/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie 
finansowej Gminy Komprachcice(stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Przewodniczący RG przedstawił sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Gminę Komprachcice (stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 
 
Sołtys wsi Domecko zwrócił się z zapytaniem w sprawie braku zapewnionej organizacji 
komunikacji transportu zbiorowego, radni sołectwa Domecko wystąpią z pisemną interpelacją 
w sprawie rozwiązania tego problemu. 
 
Wójt odpowiadał na pytania radnych w sprawach bieżących gminy min. modernizacji 
oświetlenia ulicznego w gminie, naprawy chodnika w Osinach, wymiany hydrantów w 
sołectwach. 
 
Interpelacja radnego Ł. Dydzika w sprawie zmiany miejsca handlu obwoźnego w 
Komprachcicach , ustalenie nowego miejsca na parkingu przy Samorządowym Ośrodku 
Kultury w Komprachcicach. 
 
Dożynki Gminne w roku 2011 odbędą się w sołectwie Domecko w dniu 4 września 2011 r. 
 
Ad. 7 
Obrady III Sesji Rady Gminy Komprachcice zakończono o godz. 15.00. 
 
Protokołowała: 
inspektor Bożena Fedorowska 
 
         przewodniczył  
          Przewodniczący Rady Gminy 
                                     Antoni Wencel 


