
RG.0002.12.S.VI.2012 

 
PROTOKÓŁ NR XII/12 

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 
która odbyła się w dniu 28 marca 2012 r. 

w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach    
        przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach 

Ad. 1 

XII Sesję Rady Gminy Komprachcice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Antoni 
Wencel  o godz. 14.30. Po powitaniu wszystkich przybyłych radnych, gości zaproszonych (wg 
załączonych list obecności), udział w Sesji wzięło 15 radnych, co stanowi quorum pozwalające 
do podejmowania prawomocnych decyzji. 

obecnych na sali obrad  11 radnych;   

nieobecni radni: Maria Neumann, Sandra Cierniak, Tomasz Smolarek, Waldemar Wencel  

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 sprawach: 

1) nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Komprachcicach 
2) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 

2012-2014 
3) określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Komprachcice dotacji celowej na realizację 

zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
4) wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w 

zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla 
bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 

5) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Komprachcice w roku 2012 

6) wyodrębnienia funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013 
7) zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok 
8) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2011 i ocena 
zasobów pomocy społecznej  na rok 2011  dla gminy Komprachcice 

6. Sprawozdanie z efektywności realizacji programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi za rok 2011 

7. Informacja Wójta z udzielonej odpowiedzi na interpelację, z realizacji uchwał podjętych na 
poprzedniej Sesji i podjętych zarządzeniach w okresie międzysesyjnym. 

8. Interpelacje, wnioski, zapytania. 
został przyjęty jednomyślnie. 

Ad. 3 

Protokół z obrad XI 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 nadania Statutu Gminnemu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Komprachcicach, uwag nie wnoszono, uchwałę nr 
XII/65/12 podjęto jednomyślnie, zgodnie z wnioskiem Wójta (podjęta uchwała stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu). 
 

2) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014, uwag nie wnoszono, 
uchwałę nr XII/66/12 podjęto jednomyślnie, zgodnie z wnioskiem Wójta (podjęta uchwała 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

 
obecnych na sali obrad 13 radnych 
Nieobecni radni: Maria Neumann i Waldemar Wencel 
3) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z 

budżetu Gminy Komprachcice dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, uwag nie wnoszono, uchwałę nr XII/67/12 podjęto 
jednomyślnie, zgodnie z wnioskiem Wójta (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu). 
 

obecnych na sali obrad 14 radnych 
Nieobecny radny Waldemar Wencel 
4) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie wymagań jakie powinni spełniać 

przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni 
zwłok zwierzęcych i ich części, uwag nie wnoszono, uchwałę nr XII/68/12 podjęto 
jednomyślnie, zgodnie z wnioskiem Wójta (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu). 

 
5) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Komprachcice w roku 2012, uwag nie wnoszono, uchwałę nr XII/69/12 podjęto 
jednomyślnie, zgodnie z wnioskiem Wójta (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu). 

 
6) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego 

na rok budżetowy 2013, uwag nie wnoszono, uchwałę nr XII/70/12 podjęto jednomyślnie, 
zgodnie z wnioskiem Wójta (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

 
7) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 

2012 rok, zgodnie z wnioskiem Wójta Nr FS.300.19.2012 (stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu), uwag nie wnoszono, uchwałę nr XII/71/12 podjęto jednomyślnie, zgodnie z 
wnioskiem Wójta (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

 
8) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Domecku w związku z koniecznością 
wybudowania przepompowni kanalizacji sanitarnej.  
Dyskusja w tym temacie toczyła się głównie pod kątem konieczności wykupu działek mając 
na uwadze wysoką cenę. Uchwałę nr XII/72/12 podjęto przy 13 głosach- za  i 1 głosie – 
wstrz. zgodnie z wnioskiem Wójta (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu). 
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obecnych na sali obrad 15 radnych 

Ad. 5 

Rada Gminy przyjęła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 
2011 i ocenę zasobów pomocy społecznej  na rok 2011  dla gminy Komprachcice do akceptującej 
wiadomości (stanowią załączniki do niniejszego protokołu). Zdecydowano aby w roku przyszłym 
przedkładać Radzie Gminy jedynie ocenę zasobów pomocy społecznej. 

Ad. 6 

Rada Gminy przyjęła Sprawozdanie z efektywności realizacji programu współpracy z 
organizacjami pozarządowymi za rok 2011 do akceptującej wiadomości (stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu) 

Ad. 7 

Wójt złożył Radzie Gminy informację z udzielonej odpowiedzi na interpelację, z realizacji 
uchwał podjętych na poprzedniej Sesji i podjętych zarządzeniach w okresie międzysesyjnym - 
Rada Gminy przyjęła informacje do akceptującej wiadomości (stanowią załączniki do 
niniejszego protokołu). 

Ad.8 

Przewodniczący RG poinformował o otrzymanych pismach: 
1. Barbary i Jana Kołodrub w sprawie odpowiedzi na postanowienia nr BGR.711.8.5.2011.B 

oraz nr BGR.711.8.6.2011.B (stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
2. Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie uchwały dotyczącej przyjęcia rezolucji w 

sprawie uczczenia pamięci bezbronnych i niewinnych ofiar Tragedii Górnośląskiej oraz 
ofiar zbrodni dokonanych na obywatelach Rzeczypospolitej Polskiej (stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu) 

3. Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie uchwały dotyczącej przyjęcia Apelu 
dotyczącego  likwidacji sądów rejonowych w Brzegu, Głubczycach, Oleśnie i Prudniku 
(stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 

Interpelacja radnego Joachima Kowalskiego w sprawie wystąpienia z pismem do Powiatu 
Opolskiego w sprawie naprawy nawierzchni zniszczonej ul. Chróścińskiej w Polskiej Nowej Wsi. 
 
Wniosek radnego Józefa Kremera  - zabezpieczenie kwoty 35 tyś zł na organizację dożynek w 
roku przyszłym w sołectwie Wawelno -  przystąpienie do realizacji projektu z partnerstwa Borów 
Niemodlińskich – przyjęto jednomyślnie.  
 
Wójt odpowiadał na pytania radnych i sołtysów wynikające z bieżącej pracy Urzędu Gminy. 

Ad. 9 

Obrady XII Sesji Rady Gminy Komprachcice zakończono o godz. 17.15. 

 

Protokołowała: 

inspektor Bożena Fedorowska      przewodniczył  

 Przewodniczący Rady Gminy 
            Antoni Wencel 

 


