RG.0002.7.S.VII.2011

PROTOKÓŁ NR VII/11
Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE
która odbyła się w dniu 26 sierpnia 2011 r.
w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Komprachcice przy ul. Kolejowej 3
Ad. 1
VII Sesję Rady Gminy Komprachcice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Antoni
Wencel o godz. 13.00. Po powitaniu wszystkich przybyłych radnych, gości zaproszonych
(wg załączonych list obecności), udział w Sesji wzięło 11 radnych, co stanowi quorum
pozwalające do podejmowania prawomocnych decyzji.
Nieobecni radni: Maria Neumann, Mirosław Borkowski, Marcin Szemainda, Andrzej Zyla
obecnych na sali obrad 10 radnych
Ad. 2
Wójt wniósł o uzupełnienie porządku obrad o punkt „podjecie uchwały w sprawie skargi na
działalność Wójta” – wniosek został przyjęty jednomyślnie
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
Informacja w sprawie świadczenia usług komunikacyjnych autobusami Miejskiego
Zakładu Komunikacyjnego w Opolu na terenie Gminy Komprachcice.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Miastem Opole
w celu wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego.
6. Informacja w sprawie prac związanych z rozpoczęciem budowy kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach Domecko, Ochodze i Wawelno.
7. Informacja w sprawie stanu bezpieczeństwa w gminie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy
9. Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej Sesji i podjętych
zarządzeniach w okresie międzysesyjnym.
10. Interpelacje, wnioski, zapytania.
11. Zakończenie.
został przyjęty jednomyślnie.
Ad. 3
Protokół z obrad VI 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
Wójt wprowadził do dyskusji na temat współpracy w sprawie porozumienia z Miastem Opole
odnośnie świadczenia usług komunikacyjnych autobusami MZK w Opolu.
Pytanie radnego P. Pawlety sprawie braku ujęcia projektu porozumienia jako załącznika do
uchwały, Przewodniczący RG wyjaśnił, iż projekt porozumienia nie stanowi załącznika do
niniejszej uchwały gdyż porozumienie zawiera Wójt.
Zaproszeni goście Pan Arkadiusz Wiśniewski zastępca Prezydenta Miasta Opole, Pani
Małgorzata Jazłowiecka Główny Specjalista ds. Ekonomicznych MZK Opole, Pan Tomasz
Zawadzki Główny Specjalista ds. Obsługi Systemu Transportowego MZK Opole przekazali
informację w sprawie świadczenia usług komunikacyjnych autobusami Miejskiego Zakładu
Komunikacyjnego w Opolu na terenie Gminy Komprachcice.
Zastępca Prezydenta Miasta Opola powiedział min., iż Miasto Opole jest właścicielem spółki
realizującym zadania na terenie miasta Opole i gmin ościennych, spółka wykazuje deficyt za
rok 2010 w wysokości 11 mln. zł. przy tak niekorzystnych warunkach rynkowych nie stać na
dopłaty (analiza rentowności linii pozamiejskich stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Wnioski – opinie Przewodniczącego RG:
1. dokonać weryfikacji rozkładu jazdy poprzez osoby wyznaczone przez Wójta Gminy i
Radę Gminy, po weryfikacji stosowne wnioski w tym zakresie zostaną przedstawione
Radzie Gminy w celu wniesienia uwag w tym zakresie.
2. w projekcie porozumienia § 4 pkt 5 winien otrzymać brzmienie – wysokość dotacji
celowej na rok 2012 zostanie określona do końca roku 2011 po uprzedniej analizie
kosztów realizacji zadania w drodze wzajemnych negocjacji pomiędzy stronami
porozumienia
Radna S. Cierniak złożyła wniosek o wykreślenie paragrafu 11 pkt 2 z projektu porozumienia.
Radny Paweł Pawleta powiedział, iż należy odpowiednio rozwiązać trasy komunikacyjne i
możliwość objęcia kursami Pucnika .
Sandra Cierniak pytała o szczegóły dopłaty z budżetu gminy
Skarbnik powiedział, iż należy przeanalizować rozkład jazdy linii nr 8, po zmianie budżetu
środki finansowe będą zabezpieczone.
Radny J Kowalski powiedział, iż należy uzgodnić trasy przejazdu
Z-ca Prezydenta powiedział, iż w m-cu grudniu br jeszcze raz zostanie przeprowadzona
analiza rentowności linii 8 .
Ad. 5
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia
międzygminnego z Miastem Opole w celu wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie
lokalnego transportu zbiorowego, uchwałę nr VII/35/11 podjęto jednomyślnie (podjęta
uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Obecnych na sali obrad 11 radnych
Ad. 6
Pan Piotr Kętrzyński Prezes Wodociągów i Kanalizacji w Opolu i Pani Katrzyna Siejka
przekazali informację w sprawie prac związanych z rozpoczęciem budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowościach Domecko, Ochodze i Wawelno- kontrakt nr 6.
Przygotowywanych było 13 kontraktów. Przedstawiona dokumentacja zawierała błędy i
musiała zostać poprawiona. Obecnie trwa ocena złożonych ofert , złożono 16 ofert.
Prawdopodobnie podpisanie umowy nastąpi w miesiącu październiku br. Do mieszkańców
skierowane zostaną oświadczenia w sprawie deklaracji podłączenia do kanalizacji do roku
2015. Termin realizacji zadania - czerwiec 2014 r. zaproszeni goście odpowiadali na pytania
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radnych min. w zakresie wydawania warunków technicznych, wykonywania dodatkowych
podłączeń nawet tych nie ujętych w projekcie.
Ad. 7
Pan Przemysław Stankiewicz Komendant Komisariatu Policji w Niemodlinie przekazał
informację w sprawie stanu bezpieczeństwa w gminie (sprawozdanie za rok 2010 i za
7 – mcy br stanowi załącznik do protokołu). Odpowiadał na pytania radnych w sprawie
bezpieczeństwa w poszczególnych sołectwach min. bezpieczeństwa na drogach, zwiększenia
liczby patroli, bezpieczeństwa mienia, zabezpieczania imprez masowych.
obecnych na sali obrad 10 radnych
Ad. 8
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie skargi na działalność
Wójta Gminy złożonej ponownie przez Państwa Barbarę i Jana Kołodrub w przedmiocie
wydania warunków technicznych dla inwestycji dotyczącej przebudowy i rozbudowy
budynków gospodarczych w Polskiej Nowej Wsi na działce nr xxx- Rada Gminy podtrzymuje
swoje stanowisko zawarte w uchwale Rady Gminy Komprachcice nr VI/32/11 z dnia 28
czerwca 2011r. - uchwałę nr VII/36/11 podjęto jednomyślnie. (podjęta uchwała stanowi
załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 9
Wójt złożył Radzie Gminy informację z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej Sesji,
podjętych zarządzeniach w okresie międzysesyjnym - Rada Gminy przyjęła informacje do
akceptującej wiadomości (stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
Ad. 10
Wójt odpowiadał na pytania radnych wynikające z bieżącej pracy Urzędu Gminy min.
realizacji remontów cząstkowych na drogach gminnych – jest prowadzony przetarg,
ustawienia tablic z nazwami ulic w sołectwach – będą sukcesywnie wymieniane w przyszłym
roku, czyszczenia zarośniętych rowów.
Ad. 11
Obrady VII Sesji Rady Gminy Komprachcice zakończono o godz. 17.00.
Protokołowała:
inspektor Bożena Fedorowska

przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Wencel
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