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PROTOKÓŁ NR VI/11 
Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 

z dnia 28 czerwca 2011 r. 
 
 

 

Ad. 1 

VI Sesję Rady Gminy Komprachcice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Antoni 
Wencel  o godz. 14.00. Po powitaniu wszystkich przybyłych radnych, gości zaproszonych 
(wg załączonych list obecności), stwierdził, iż na sali obrad obecnych było14  radnych, co 
stanowi quorum pozwalające do podejmowania prawomocnych decyzji. 

Nieobecny radny: Marcin Szemainda 

obecnych na sali obrad 14 radnych 

Ad. 2 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy. 
4. Zapoznanie się: 

1) ze sprawozdaniem finansowym za rok 2010 
2) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2010 
3) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu 

na rok 2010 
4) z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego 
5) ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 

5. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu  za rok 

2010 
2)  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
3)  zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok 
4) skargi na działalność Wójta Gminy 
5) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 
6) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
6. Informacja Wójta z udzielonej odpowiedzi na interpelację i podjętych zarządzeniach           

w okresie międzysesyjnym. 

7. Interpelacje, wnioski, zapytania. 
8.  Zakończenie. 

został przyjęty jednomyślnie. 
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Ad. 3 

 Radny Łukasz  Dydzik złożył pisemne uzupełnienie do protokołu z poprzedniej  Sesji Rady 
Gminy  w zakresie swojej wypowiedzi dotyczącej  budowy wiaty w Chmielowicach (stanowi 
załącznik do protokołu nr V/11 z dnia 19 maja 2011 r.) Przewodniczący RG uwzględnił  
uzupełnienie. 

Radna A. Bodzioch wypowiedziała również w kwestii ewentualnego zabezpieczenia środków 
na zakup sprzętu do rejestracji obrad posiedzeń RG. 

 
Protokół z obrad V 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 

Rada Gminy zapoznała się: 

1) ze sprawozdaniem finansowym za rok 2010 (stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu) Skarbnik odpowiadał  na pytania radnych w tym temacie, przekazał 
informację w sprawie użytków rolnych stanowiących własność gminy Komprachcice 
(informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

2) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2010 (stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu) 

3) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania 
budżetu na rok 2010 – uchwała nr 252/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o 
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za 2010 r. (stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu) 

4) z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego(stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu) 

5) ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy -
protokół nr 5/11 z dnia 6-7.06.2011 r., uchwałą Komisji Rewizyjnej nr 1/11 z dnia 7 
czerwca 2011 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z 
wykonania  budżetu gminy za rok 2010 i z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Opolu do wniosku Komisji z wykonania budżetu na rok 2010 – uchwała nr 376/2011 z 
dnia 21 czerwca 2011 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Opolu w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Komprachcice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Komprachcice z wykonania 
budżetu gminy za 2010 r. (stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 
 

Ad. 5 

1) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010, uwag nie wnoszono 
uchwałę nr VI/29/11 podjęto jednomyślnie  (podjęta uchwała stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu). 

 
2) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy, uchwałę nr VI/30/11 podjęto jednomyślnie  (podjęta uchwała 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 
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3) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2011 rok , zgodnie w wnioskiem Wójta nr FS.300.40.2011który stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu, uchwałę nr VI/31/11 podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 
Skarbnik przekazał informację w sprawie rozdysponowania rezerw w 2011 r. (stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu). 

4) Przewodniczący  RG odczytał projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta 
Gminy złożoną przez Państwa xxxxxxxxxxx dotyczącą skargi na działalność Wójta w 
przedmiocie wydania warunków technicznych na budowę hali na działce nr 499 w 
Polskiej Nowej Wsi uznano za nieuzasadnioną, uchwałę nr VI/32/11 podjęto 
jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

 
5) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały o ustaleniu wysokości opłaty za wpis 

do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zgodnie z wnioskiem Wójta nr ZOPO-020-
2/11(stanowi załącznik do niniejszego protokołu) ustala się opłatę za wpis żłobka oraz 
klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w wysokości 10 zł , 
uchwałę nr VI/33/11 podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu). 

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

zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 16.06.2011 r. 
zatwierdzono cenę 2,35 zł/m3 dla wszystkich odbiorców, uchwałę nr VI/34/11 podjęto 
przy 13 głosach –za i 1 - wstrzymującym (podjęta uchwała stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu). 
Radna S. Cierniak zwróciła  uwagę na konieczność badania jakości wody  i 
informowanie społeczeństwa na bieżąco o zaistniałym fakcie. 

Ad. 6 

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. 7 

Radna Sandra Cierniak przekazała Wójtowi wypełnione ankiety w sprawie zapewnienia 
transportu zbiorowego dla sołectwa Domecko. 

Radny Powiatu Opolskiego Leonard Pietruszka zwrócił uwagę aby umieścić w Wieściach 
Gminy Komprachcice informację nt kalendarium imprez i festynów jakie będą odbywały się 
w najbliższym czasie w naszej gminie. 

Radny Joachim Kowalski zwrócił uwagę na nieścisłości zawarte w ostatnim wydaniu Wieści 
w sprawie środków przeznaczonych na nawodnienie boiska w Wawelnie. 

Radny Ł. Dydzik zwrócił uwagę aby podział środków z budżetu dla poszczególnych sołectw 
był równomierny. 

Radny Ł. Dydzik złożył  wniosek o zwiększenie nakładu i objętości Wieści Gminy 
Komprachcice i zamieszczanie w gazetce protokołów z obrad RG 
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Radna Anna Bodzioch złożyła zapytanie w sprawie adaptacji placu zabaw dla małych dzieci 
w Komprachcicach przy Ośrodku Sportu i Rekreacji , zmianę  formy  wydawanej gazetki 
gminnej, radna złożyła pisemne wnioski w sprawie: 

1.  utwardzenia nawierzchni na łączniku ulic Krzyżowej z Sienną w Komprachcicach  

2.  ustawienia znaku na skrzyżowaniu ulicy Opolskiej z Krzyżową w Komprachcicach, sołtys 
wsi Komprachcice poparła w/w wnioski 

Radny Powiatu Opolskiego Leonard Pietruszka przekazał informację nt. budowy chodnika 
pomiędzy Chmielowicami i Osinami wg kosztorysu inwestorskiego – koszt 1.700.000 zł. i 
zajęcia się sprawą funkcjonowania Aeroklubu Opolskiego w Polskiej Nowej Wsi. 

Wójt poinformował, iż Gmina Komprachcice, podlega pod posterunek Policji w Niemodlinie, 
Rada wyraziła wolę, aby wystąpić z pismem o przynależność do Drugiego Komisariatu 
Policji w Opolu. 

Sołtys Wawelna zaprosił  na festyn, który odbędzie się w dniach 12 -14.08.2011 r. w 
sołectwie Wawelno. 

Wójt odpowiadał  na pytania radnych wynikające z bieżącej pracy Urzędu Gminy. 

 

Ad. 8 

Obrady VI Sesji Rady Gminy Komprachcice zakończono o godz. 17.00. 

 
Protokołowała: 

inspektor Bożena Fedorowska 

przewodniczył  
Przewodniczący Rady Gminy 

Antoni Wencel 
 
 


