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PROTOKÓŁ NR XXVI/13 
Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 
która odbyła się w dniu 28 listopada 2013 r. 

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

 

Ad. 1 

XXVI 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 15  radnych, co stanowi quorum pozwalające 
do podejmowania prawomocnych decyzji. 

obecnych na sali obrad 12 radnych;   

Ad. 2 

W związku z przyjętym  wnioskiem Komisji Stałych RG w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych na rok 2014 wzrost o 3% w stosunku do roku 2013- Wójt 
przygotował stosowny projekt uchwały. 
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) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014; 
2) zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok; 
3) zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków; 
4) nadania nowej nazwy ulicy w miejscowości Chmielowice; 
5) określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych 

stanowiących własność Gminy Komprachcice i warunków udzielenia bonifikat; 
6) określenia  wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014. 

5. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013. 
6. Informacja w sprawie analizy oświadczeń majątkowych za rok 2012. 
7. Informacja w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności 

oraz praca społecznie użyteczna. 
8. Informacja Wójta z udzielonych odpowiedzi na interpelacje, z realizacji uchwał  

i podjętych zarządzeniach  w okresie międzysesyjnym. 
9. Interpelacje, wnioski, zapytania. 
10. Zakończenie. 
Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie. 
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Ad. 3 

Protokół z obrad XXV 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 przy 11 głosach – za i 1głosie - wstrz. 

obecnych na sali obrad 13 radnych 

Ad. 4 

1) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na rok 2014, zgodnie z wnioskiem Wójta nr FS.300.68.2013 z 
dnia 12.11.2013 r.- uchwałę nr XXVI/163/13 podjęto jednomyślnie.(podjęta uchwała 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

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

2013 rok, zgodnie z wnioskiem Wójta nr FS.300.67.2013 z dnia 12.11.2013r.- uchwałę nr 
XXVI/164/13 podjęto przy 12 głosach –za i 1 głosie –wstrz.(podjęta uchwała stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu); 

 
obecnych na sali obrad 14 radnych 
 

3) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe 
odprowadzenie ścieków, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 15.11.2013 r.- uchwałę nr 
XXVI/165/13 podjęto przy 13 głosach - za i 1 głosie - przeciw (podjęta uchwała stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu); 

 
4) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie nadania nowej nazwy ulicy w 

miejscowości Chmielowice ul. „Poziomkowa”, zgodnie z wnioskiem Wójta nr 
BGR.6625.3.2013 z dnia 31.10.2013r.- uchwałę nr XXVI/166/13 podjęto jednomyślnie 
(podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu);  
 

obecnych na sali obrad 15 radnych 
 

5) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży 
lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy 
Komprachcice i warunków udzielenia bonifikat, zgodnie z wnioskiem Wójta nr 
BGR.6840.8.2013 z dnia 18.11.2013r.- uchwałę nr XXVI/167/13 podjęto jednomyślnie 
(podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu);  

 
6) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie określenia  wysokości stawek 

podatku od środków transportowych na rok 2014, zgodnie z wnioskiem przyjętym na 
posiedzeniu Komisji Stałych RG w dniu 25.11.2013 r.- w wyniku głosowania projekt 
uchwały odrzucono stosunkiem głosów: 2 –za , 7 – przeciw, 6 – wstrz. (projekt uchwały 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu);   

Ad. 5 

Informację o  realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013 przyjęto do akceptującej 
wiadomości. (informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
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Ad. 6 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał informację w sprawie analizy oświadczeń majątkowych 
za rok 2012. (informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Ad. 7 

Informację w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz 
praca społecznie użyteczna przyjęto do akceptującej wiadomości. (informacja stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu) 

Ad.8 

Wójt złożył Radzie Gminy informację  z udzielonych odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na 
poprzedniej Sesji oraz 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.9 

Wójt, z-ca Wójta i Dyrektor ZGKiM  odpowiadali na pytania radnych i sołtysów wynikające z 
bieżącej pracy Urzędu Gminy dotyczącej min. realizacji gospodarki śmieciowej, obowiązku 
przyłączenia posesji do kanalizacji. 
Wójt przekazał informacyjnie sprawę anonimu mieszkańców gminy Komprachcice w sprawie 
dotyczącej zagospodarowania przestrzennego gminy. 
wniosek A. Bodzioch - wprowadzić zmiany we wzorze deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi - powołane przepisy w pouczeniu są nieaktualne. 

Ad. 10 

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

 

Protokołowała: 

inspektor Bożena Fedorowska      przewodniczył  

 Przewodniczący Rady Gminy 
            Antoni Wencel 

 
 


