
RG.0002.31.S.VI.2014 

 

 

 

PROTOKÓŁ NR XXXI/14 

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 

która odbyła się w dniu 11 czerwca 2014 r. 

w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach    

        przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach 

 

 

Ad. 1 

XXXI 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: Sandra Cierniak, Andrzej Zyla. 

Obecnych na sali obrad 11 radnych; 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej złożył wniosek w sprawie wprowadzenia do projektu 

porządku obrad w pkt 5 ppkt 8) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy – wniosek przyjęto przy 9 

– głosach – za i 2 – głosach – wstrz. 

Ad. 2 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

4. Zapoznanie się: 

1) ze sprawozdaniem finansowym za rok 2013; 

2) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2013; 

3) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu 

na rok 2013; 

4) z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego; 

5) ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. 

5. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013; 

2) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy; 

3) przyjęcia zmiany statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego; 

4) zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok; 

5) nadania nowej nazwy ulicy w miejscowości Ochodze; 

6) nieodpłatnego przekazania na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska utrzymania 

(hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską; 

7) skargi na działalność Wójta Gminy Komprachcice; 

8) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. 

6. Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej Sesji i podjętych   

zarządzeniach w okresie międzysesyjnym. 

7.  Interpelacje, wnioski, zapytania. 

8.  Zakończenie. 

Porządek obrad został przyjęty przy 10 głosach – za i 1 głosie – wstrz.. 
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Ad. 3 

Protokół z obrad XXX 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 13 radnych 

Ad. 4 

Rada Gminy zapoznała się: 

1) ze sprawozdaniem finansowym za rok 2013 (stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Skarbnik odpowiadał  na pytania radnych w tym temacie, 

2) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2013 (stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu) 

3) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu 

na rok 2013 – uchwała nr 109/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu za 2013 r. Gminy Komprachcice (stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

4) z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego(stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu) 

5) ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy - protokół 

nr 31/14 z dnia 19.05.2014 r., uchwałą Komisji Rewizyjnej nr 1/14 z dnia 19 maja 2014 r. 

w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania  budżetu gminy 

za rok 2013 i z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu do wniosku Komisji z 

wykonania budżetu na rok 2013 – uchwała nr 211/2014 z dnia 27 maja 2014 r. Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie pozytywnej opinii do 

wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Komprachcice o udzielenie absolutorium 

Wójtowi Gminy Komprachcice z wykonania budżetu gminy za 2013 r. (stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu). 

Ad. 5 

1) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013, uwag nie wnoszono 

uchwałę nr XXXI/200/14 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu). 

 

2) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy, uchwałę nr XXXI/201/14 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

 

3) 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 szóstej zmiany Statutu Związku 

Gmin Śląska Opolskiego przez Radę Gminy, uchwałę nr XXXI/202/14 podjęto 

jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

 

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

budżetowej na 2014 rok zgodnie z wnioskiem Wójta nr FS.300.51.2014 – po dyskusji nt 

konieczności wykonania robót dodatkowych na zadaniach ”wykonanie wiaty w 

Ochodzach” i „budowa chodników w Domecku, Ochodzach i Wawelnie – roboty 

dodatkowe” nieprzewidzianych w przedmiarze w.w zadania zgodnie z wnioskiem 
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kierownika ref. BGR z dnia 27.05.2014r. - Wójt odpowiadał na pytania Radnych w tym 

zakresie, uchwałę nr XXXI/203/14 podjęto przy 9 głosach – za i 4 – wstrz. ; (podjęta 

uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

5) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie nadania nowej nazwy 

ulicy w miejscowości Ochodze – zgodnie z wnioskiem Wójta  z dnia 30.05.2014r.  ul. 

„Zakościelna” uchwałę nr XXXI/204/14 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu) 

 

6) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego 

przekazania na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska utrzymania (hostingu) 

witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską, zgodnie z wnioskiem Wójta 

z dnia 30.05.2014r. uchwałę nr XXXI/205/14 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

7) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie skargi na działalność 

Wójta Gminy Komprachcice w przedmiocie  nie wyjaśnienia przez Wójta Gminy 

nieprawidłowości powstałych przy naliczaniu płatności za wywóz nieczystości stałych za 

rok 2013  - uznano za  nieuzasadnioną, uchwałę nr XXXI/206/14 podjęto jednomyślnie; 

(podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

8) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Wójta Gminy, zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej z dnia 11 

czerwca 2014r. (stanowi załącznik do niniejszego protokołu) – uchwałę nr XXXI/207/14 

podjęto przy 12 głosach – za i 1 -wstrz; (podjęta uchwała stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu) 

Ad. 6 

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.7 

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

 

Interpelacje: 

Ewa Wittke 

na ul. Opolskiej w Chmielowicach wymienić pokrywy włazów kanalizacyjnych 

na ul. Sadowej i Krótkiej w Chmielowicach wyrównać wjazdy 

 

Anna Bodzioch 

na ul Fabrycznej w Komprachcicach – uzupełnić płytki chodnikowe po pracach remontowych. 

Ad. 8 

Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Komprachcice zakończono o godz.16.30. 

 

Protokołowała: 

inspektor Bożena Fedorowska               przewodniczył  

Przewodniczący Rady Gminy                  

         Antoni Wencel 

 


