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PROTOKÓŁ NR XIII/12 
Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 

która odbyła się w dniu 24 maja 2012 r. 
w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach    

        przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach 

 

 

Ad. 1 

XIII Sesję Rady Gminy Komprachcice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Antoni 
Wencel  o godz. 14.30. Powitał 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 14 radnych;   

nieobecny radny: Tomasz Smolarek 

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) podziału Gminy Komprachcice na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę 
radnych wybieranych w każdym okręgu 

2) podziału Gminy Komprachcice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, 
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

3) ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Komprachcice 
oraz zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia 
za inkaso 

4) zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok 
5. Informacja Wójta z udzielonej odpowiedzi na interpelację, z realizacji uchwał podjętych na 

poprzedniej Sesji i podjętych zarządzeniach w okresie międzysesyjnym. 
6. Interpelacje, wnioski, zapytania. 
7. Zakończenie. 
został przyjęty jednomyślnie. 

Ad. 3 

Protokół z obrad XII 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 podziału Gminy Komprachcice na 
okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu 
uwag nie wnoszono, uchwałę nr XIII/73/12 podjęto jednomyślnie, zgodnie z wnioskiem 
Wójta (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 
 

2) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Komprachcice na 
stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych, uchwałę nr XIII/74/12 podjęto jednomyślnie, zgodnie z wnioskiem Wójta 
(podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

 
obecnych 15 radnych 

3) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości dziennych 
stawek opłaty targowej na terenie Gminy Komprachcice oraz zarządzenia poboru opłat w 
drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, uchwałę nr XIII/75/12 
podjęto przy 14 głosach – za i 1- przeciw, zgodnie z wnioskiem Wójta (podjęta uchwała 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 
Sołtys wsi Komprachcice zwróciła się z prośbą o wyznaczenie granic handlu na targowisku 
na terenie przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Komprachcicach. 
 

4) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 
2012 rok, zgodnie z wnioskiem Wójta Nr FS.300.32.2012 (stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu), uwag nie wnoszono, uchwałę nr XIII/76/12 podjęto jednomyślnie (podjęta 
uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 5 

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.6 

Zapytania: 
Radna M. Neumann poruszyła sprawę konieczności wykonania przełożenia chodnika w sołectwie 
Osiny. 
Radny P. Pawleta wypowiedział się w sprawie sprzedaży nieruchomości pod przepompownię w 
Domecku zaproponował wszczęcie procedury zmierzającej do wywłaszczenia. 
 
Interpelacja zgłoszona przez Radną S.  Cierniak w imieniu ośmiu radnych o zajęcie stanowiska 
w sprawie lokalizacji przepompowni w Domecku (interpelację złożono na piśmie). 
 
Interpelacja Radnego  J. Kremera -  na ul. Leśnej w Wawelnie ustawić próg zwalniający przy 
boisku sportowym. 
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Sołtys wsi Chmielowice przedstawił pisemną opinię na temat artykułu Radnego Ł. Dydzika w 
Wieściach Gminy Komprachcice nr 4/2012 (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
Radny Ł. Dydzik wypowiedział się w w/w sprawie (wypowiedź złożona na piśmie stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu). 
 
Wójt odpowiadał na pytania radnych i sołtysów wynikające z bieżącej pracy Urzędu Gminy. 

 

Ad. 7 

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

 

 

 

Protokołowała: 

inspektor Bożena Fedorowska      przewodniczył  

 Przewodniczący Rady Gminy 
            Antoni Wencel 

 
 


