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PROTOKÓŁ NR XXVIII/14 

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 

która odbyła się w dniu 23 stycznia 2014 r. 

w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach    

        przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach 

 

Ad. 1 

XXVIII 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 13 radnych, co stanowi quorum pozwalające 

do podejmowania prawomocnych decyzji. 

Nieobecni radni: Marcin Szemainda, Waldemar Wencel. 

Obecnych na sali obrad 11 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) wniosków o zmianę uchwały nr XXVII/192/05 Rady Gminy Komprachcice z dnia 5 

grudnia 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

położonego w Komprachcicach w rejonie ulicy Krzyżowej; 

2) programu osłonowego w zakresie dożywiania „pomoc gminy w zakresie dożywiania” na 

lata 2014-2020; 

3) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie 

pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie rzeczowej; 

4) upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach do 

załatwiania indywidualnych spraw dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych 

i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych; 

5) upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach do 

załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących 

dodatku energetycznego; 

6) nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Komprachcicach; 

7) zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.; 

8) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

9) zasad umieszczania reklam na obiektach i terenach komunalnych Gminy Komprachcice, 

w tym na urządzeniach i obiektach użyteczności publicznej. 
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5. Informacja Wójta z realizacji uchwał  i z podjętych zarządzeń w okresie międzysesyjnym. 

6. Interpelacje, wnioski, zapytania. 

7. Zakończenie. 

Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie. 

 

Ad. 3 

Protokół z obrad XXVII 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 12 radnych 

Ad. 4 

1) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wniosków o zmianę 

uchwały nr XXVII/192/05 Rady Gminy Komprachcice z dnia 5 grudnia 2005r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w 

Komprachcicach w rejonie ulicy Krzyżowej, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 

10.01.2014r., uwag nie wnoszono, uchwałę nr XXVIII/174/14 podjęto jednomyślnie; 

(podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

2) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie programu osłonowego 

w zakresie dożywiania „pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 , 

zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 10.01.2014r., uwag nie wnoszono, uchwałę nr 

XXVIII/175/14 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu) 

 

3) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie podwyższenia 

kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie 

dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania 2014-2020” w formie rzeczowej, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 

10.01.2014r., uwag nie wnoszono, uchwałę nr XXVIII/176/14 podjęto jednomyślnie; 

(podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

4) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie upoważnienia 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach do załatwiania 

indywidualnych spraw dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych i 

wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, zgodnie z wnioskiem Wójta z 

dnia 10.01.2014r., uwag nie wnoszono, uchwałę nr XXVIII/177/14 podjęto jednomyślnie; 

(podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

5) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie upoważnienia 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach do załatwiania 

indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku 

energetycznego, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 10.01.2014r., uwag nie wnoszono, 

uchwałę nr XXVIII/178/14 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu) 

 

6) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie nadania Statutu 

Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Komprachcicach, zgodnie z wnioskiem 

Wójta z dnia 13.01.2014r., uwag nie wnoszono, uchwałę nr XXVIII/179/14 podjęto 

jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
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7) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na 2014 rok, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 08.01.2014r., uwag nie 

wnoszono, uchwałę nr XXVIII/180/14 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu) 

 

8) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie określenia terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 10.01.2014r., uwag nie wnoszono, uchwałę nr 

XXVIII/181/14 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu) 

 

9) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zasad umieszczania 

reklam na obiektach i terenach komunalnych Gminy Komprachcice, w tym na 

urządzeniach i obiektach użyteczności publicznej, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 

13.01.2014r., uwag nie wnoszono, uchwałę nr XXVIII/182/14 podjęto jednomyślnie; 

(podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

Obecnych na sali obrad 13 radnych 

Ad. 5 

Wójt złożył Radzie Gminy informację  z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej Sesji i z 

podjętych zarządzeń w okresie międzysesyjnym - Rada Gminy przyjęła informację do 

akceptującej wiadomości.(stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Ad.6 

Przewodniczący Rady Gminy przekazał informacyjnie: 

 

- uchwałę nr 665/2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o  

   prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Komprachcice (stanowi załącznik do  

   niniejszego protokołu), 

 

- sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach  

   awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Komprachcice (stanowi   

   załącznik  do niniejszego protokołu). 

 

Radny Ł. Dydzik przedstawił pismo w sprawie wyznaczenia terminu spotkania z Komendantem 

Komisariatu Policji w Niemodlinie - na następną Sesję RG zostanie wystosowane zaproszenie do 

udziału w obradach.  

 

Komisja Rewizyjna złożyła pisemny wniosek w sprawie zwiększenia w budżecie na 2014r. 

środków na wspieranie kultury fizycznej i sportu, został przyjęty przy 8 głosach –za, 4-przeciw i 

1-wstrz. 

Radna A. Bodzioch prosiła o przedstawienie zasad przyznawania środków. 

 

Komisja Rewizyjna złożyła pisemny wniosek w sprawie komisyjnego odczytu wszystkich 

układów pomiarowych nr liczników i aktualnych stanów energii elektrycznej w związku z 

ponoszonymi wydatkami na oświetlenie uliczne w gminie. 

 



 4 

Radna M. Neumann złożyła pisemny wniosek w sprawie zamiaru połączenia samorządowych 

instytucji kultury: Samorządowego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Komprachcicach – złożony wniosek zostanie przekazany Wójtowi Gminy. 

 

Interpelacja Radnego J. Kowalskiego w sprawie porozumienia z Urzędem Miasta Prószków w 

sprawie sprzedaży kontenerów na zamkniętym wysypisku śmieci w Domecku. 

 

Radny J. Kremer wniósł aby wystąpić z pismem do ZGŚO w sprawie zaskarżenia uchwały nr 

2970/2012 z dnia 20.11.2012r. Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie  

współfinansowania zadań środkami Gminy w wysokości 50% całkowitych kosztów, dotyczy to 

również Powiatu Opolskiego. 

 

Wójt odpowiadał  na pytania radnych i sołtysów wynikające z bieżącej pracy Urzędu Gminy. 

Ad. 7 

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

 

 

Protokołowała: 

inspektor Bożena Fedorowska      przewodniczył  

 Przewodniczący Rady Gminy 

            Antoni Wencel 

 

 


