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PROTOKÓŁ NR XXVII/13 
Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 

która odbyła się w dniu 12 grudnia 2013 r. 
w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach    

        przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach 

 

Ad. 1 

XXVII 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 12 radnych, co stanowi quorum pozwalające 
do podejmowania prawomocnych decyzji. 

Nieobecni radni: Sandra Cierniak, Marcin Szemainda, Waldemar Wencel. 

Obecnych na sali obrad 10 radnych; 

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) uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok; 
2) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2014-2018; 
3) ustalenia wykazu wydatków które  nie wygasają z końcem roku budżetowego 2013; 
4) zmiany uchwały  budżetowej na 2013 rok; 
5) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. 

„Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
techniczna na lata 2007-2013; 

6) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Chmielowice. 

5. Informacja Wójta  z realizacji uchwał i podjętych zarządzeniach w okresie międzysesyjnym. 
6. Interpelacje, wnioski, zapytania. 
7. Zakończenie. 
Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie. 
 
Ad. 3 

Protokół z obrad XXVI 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. 

Obecnych na sali obrad 11 radnych; 
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Ad. 4 

1) Przewodniczący Rady Gminy odczytał  uchwałę nr 558/2013  Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie opinii  
o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Komprachcice na 2014 r. (stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu, Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej 
odczytała pozytywną opinię Komisji do przedłożonego projektu budżetu na rok 2014r., 
wyjaśnień udzielał Skarbnik, uchwałę nr XXVII/168/13 w sprawie uchwalenia budżetu 
gminy na 2014 rok podjęto przy 10 głosach – za i 1- przeciw. (podjęta uchwała stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu) 
 
obecnych na sali obrad 12 radnych; 

2) Przewodniczący Rady Gminy odczytał  uchwałę nr 521/2013  Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o 
przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy 
Komprachcice (stanowi załącznik do niniejszego protokołu), wyjaśnień udzielał Skarbnik, 
uchwałę nr XXVII/169/13 sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy na 
lata 2014-2018 podjęto przy 11 głosach – za i 1 głosie - przeciw. (podjęta uchwała stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu) 

 
3) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, 

które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2013 z godnie z wnioskiem Wójta nr 
FS.300.73.2013, uwag nie wnoszono, uchwałę nr XXVII/170/13 podjęto jednomyślnie. 
(podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

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

2013rok, zgodnie z wnioskiem Wójta nr FS.300.73.2013, uwag nie wnoszono, uchwałę nr 
XXVII/171/13 podjęto jednomyślnie. (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu) 

 
5) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie 

przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji 
Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2007-2013, 
zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 29.11.2013r. uwag nie wnoszono, uchwałę nr 
XXVII/172/13 podjęto jednomyślnie. (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu) 

 
6) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Chmielowice, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 5.12.2013r, uwag nie 
wnoszono, uchwałę nr XXVII/173/13 podjęto jednomyślnie. (podjęta uchwała stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu) 

Ad. 5 

Wójt złożył Radzie Gminy informację  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) 
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Ad.6 

Wniosek radnego Dydzika – przeznaczenie dodatkowo 15.000 zł na sport w gminie.  
Wójt odpowiadał  na pytania radnych i sołtysów wynikające z bieżącej pracy Urzędu Gminy. 

Ad. 7 

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

 

Protokołowała: 

inspektor Bożena Fedorowska      przewodniczył  

 Przewodniczący Rady Gminy 
            Antoni Wencel 

 
 
 


