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PROTOKÓŁ NR XIX/13 
Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 

która odbyła się w dniu 31 stycznia 2013 r. 
w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach    

        przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach 

 

Ad. 1 

XIX Sesję Rady Gminy Komprachcice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Antoni 
Wencel  o godz. 14.00. Powitał wszystkich przybyłych radnych, gości zaproszonych (wg 
załączonych list obecności), udział w Sesji wzięło 14  radnych, co stanowi quorum 
pozwalające do podejmowania prawomocnych decyzji. 

obecnych na sali obrad 14 radnych;   

nieobecny radny – Marcin Szemainda, nieobecność usprawiedliwiona 

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) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na rok 2013; 
2) przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach w samorządową 

instytucję kultury oraz nadania jej Statutu; 
3) ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora w przedszkolu 
lub szkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice, nauczycieli 
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, 
logopedów i doradców zawodowych; 

4) zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok; 
5) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 

2013; 
6) przyjęcia Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy 

Komprachcice na lata 2013 -2016; 
7) zmiany Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Komprachcicach; 
8) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu; 
9) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Opole 

zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych przez gminy: 
Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Komprachcice, Lewin Brzeski, 
Łubniany, Murów, Olszanka, Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa; 



10) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy 
Komprachcice; 

11) zajęcia stanowiska wobec wezwania Rady Gminy Komprachcice do usunięcia 
naruszenia prawa. 

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

6. Interpelacje, wnioski, zapytania. 
7. Zakończenie. 
został przyjęty jednomyślnie. 

Ad. 3 

Protokół z obrad XVIII 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 

1) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu 
pracy Rady Gminy na rok 2013, uchwałę nr XIX/115/13  podjęto przy 9 głosach – za ,  
3 głosach - przeciw, 2 głosach - wstrz. (podjęta uchwała stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu) 
 

2) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przekształcenia 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach w samorządową instytucję kultury 
oraz nadania jej Statutu, (wniosek Wójta nr GBP/9/2012 z dnia 15.11.2012) materiał 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu - zgodnie z wnioskiem Rady Gminy projekt 
uchwały został wycofany jednomyślnie:  
uzasadnienie: wnioskuje się o przygotowanie informacji nt. kosztów przekształcenia 
Gminnej Biblioteki Publicznej w samorządową instytucję kultury  oraz wersję włączenia 
Gminnej Biblioteki Publicznej do Samorządowego Ośrodka Kultury. Po przedstawieniu 
niezbędnych materiałów Rada Gminy prosi o skierowanie wniosku przez Wójta Gminy 
pod obrady w przedmiotowej sprawie.  

 
3) Przewodniczący Rady Gminy odczytał  projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora w przedszkolu lub szkole, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice, nauczycieli realizujących w 
ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów i doradców 
zawodowych, zgodnie z wnioskiem Wójta nr ZOPO-020-1/13 z dnia 21.01.2013 r., 
uchwałę nr XIX/116/13 podjęto przy 13 głosach - za i 1 głosie - przeciw. (podjęta 
uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
4) Przewodniczący Rady Gminy odczytał  projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na 2013 rok, zgodnie z wnioskiem Wójta nr FS.300.6.2013 z dnia 
15.01.2013 r. uchwałę nr XIX/117/13 podjęto przy 12 glosach – za i 2 głosach – 
wstrz.(podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)                        
Radna A. Bodzioch  i Radna S. Cierniak stwierdziły, iż należy rozważyć sprawę 
przeliczenia kosztów partycypacji z MZK  Opole – kwota partycypacji jest bardzo 
wysoka i to nie rozwiązuje problemu. Wójt wyjaśnił, iż zwiększona dotacja dla Miasta 



Opola w sprawie zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie lokalnego 
transportu zbiorowego jest realizacją Porozumienia zawartego z Miastem Opole. 

 
5) Przewodniczący Rady Gminy odczytał  projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013, zgodnie z 
wnioskiem Wójta z dnia 11.01.2013 r., uchwałę nr XIX/118/13 podjęto jednomyślnie. 
(podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
obecnych na sali obrad 13 radnych  

6) Przewodniczący Rady Gminy odczytał  projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Komprachcice na lata 2013 -
2016, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 11.01.2013 r. uchwałę nr XIX/119/13 podjęto 
jednomyślnie. (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 

7) Przewodniczący Rady Gminy odczytał  projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu 
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Komprachcicach, zgodnie z wnioskiem 
Wójta z dnia 11.01.2013 r. uchwałę nr XIX/120/13 podjęto jednomyślnie. (podjęta 
uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
8) Przewodniczący Rady Gminy odczytał  projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany 

Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu, zgodnie z pismem Prezesa Zarządu 
Związku Gmin Śląska Opolskiego w sprawie przyjęcia czwartej zmiany Statutu 
Związku Gmin Śląska Opolskiego przez Radę Gminy, uchwałę nr XIX/121/13 podjęto 
jednomyślnie. (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
9) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Opole zadań z zakresu 
zagospodarowania odpadów komunalnych przez gminy: Chrząstowice, Dąbrowa, 
Dobrzeń Wielki, Gogolin, Komprachcice, Lewin Brzeski, Łubniany, Murów, Olszanka, 
Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa, zgodnie z wnioskiem Wójta z 
dnia 22.01.2013 r. uchwałę nr XIX/122/13 podjęto jednomyślnie. (podjęta uchwała 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
10) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez 
właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Komprachcice, zgodnie z 
wnioskiem Wójta z dnia 22.01.2013 r. uchwałę nr XIX/123/13 podjęto jednomyślnie. 
(podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
11) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska 

wobec wezwania Rady Gminy Komprachcice do usunięcia naruszenia prawa na 
wezwanie Państwa Barbary i Jana Kołodrub  z  dnia 17 grudnia 2012r. , doręczone w 
dniu 28 grudnia 2012r. w sprawie usunięcia naruszenia prawa i zmiany uchwały Rady 
Gminy Komprachcice z 18 października 2012 r.– uznaje się za nieuzasadnione, uchwałę 
nr XIX/124/13 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 
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) 
 
Rada Gminy wyraziła swoją negatywną opinię do pism Zarządu Województwa Opolskiego w 
sprawie zasad współpracy i współfinansowania zadań  modernizacyjnych i inwestycyjnych na 
drogach wojewódzkich (ksero pism stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Na pytania radnych wynikające z bieżącej pracy Urzędu Gminy odpowiadał Wójt Gminy. 

Ad.7 
Obrady XIX Sesji Rady Gminy Komprachcice zakończono o godz.17.45. 

 

 

Protokołowała: 

inspektor Bożena Fedorowska      przewodniczył  

 Przewodniczący Rady Gminy 
            Antoni Wencel 

 
 


