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PROTOKÓŁ NR XXXII/14 

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 

która odbyła się w dniu 11 września 2014 r. 

w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach    

        przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach 

 

Ad. 1 

XXXII Sesję Rady Gminy Komprachcice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Antoni 

Wencel  o godz. 14.30. 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, Waldemar Wencel, Andrzej Zyla. 

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. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Komprachcice, kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego jednostek 

kultury za  I półrocze 2014 roku. 

5. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok; 

2) określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy 

zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania; 

3) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę; 

4) skargi prokuratora Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu na uchwałę 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; 

5) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych, których zarządcą jest gmina; 

6) wyrażenia opinii dotyczącej przystąpienia Gminy Chrząstowice i Gminy Dabrowa do spółki 

pod firmą Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu. 

6. Informacja Wójta z udzielonych odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, z realizacji uchwał 

podjętych na poprzedniej Sesji i podjętych zarządzeniach w okresie międzysesyjnym. 

7.  Interpelacje, wnioski, zapytania. 

8.  Zakończenie. 

Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie. 

 

Wójt Gminy i Przewodniczący RG wręczyli podziękowanie dla sołtysa wsi Osiny za organizację 

dożynek gminnych w roku 2014. 
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Ad. 3 

Protokół z obrad XXXI 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 

Rada Gminy przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Komprachcice, 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego 

jednostek kultury za I półrocze 2014 roku do akceptującej wiadomości (stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu). 
 

Ad. 5 

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

2014 rok, zgodnie z wnioskiem Wójta nr FS.300.76.2014 z dnia 2.09.2014r., wnioskiem 

BGR.7230.217.2014.JK z dnia 1.09.2014r. – oraz z  wnioskiem o zmianę przeznaczenia 

proponowanej kwoty 5.000 zł  w dziale  Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona 

Przeciwpożarowa dla jednostki OSP w Polskiej Nowej Wsi na zakup sprzętu 

stanowiącego wyposażenie  jednostki będącej w Krajowym Systemie Ratownictwa ; 

temat przedstawił  Skarbnik Gminy. 

Uchwałę nr XXXII/208/14 podjęto przy 10 głosach –za i 1 głosie – wstrz.; (podjęta 

uchwała stanowi załącznik do  niniejszego protokołu). 

 

2) Przewodniczący Rady Gminy odczytał  projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów 

świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i 

sposobu ich przyznawania, zgodnie z wnioskiem Wójta nr ZOPO.024.2.2014 -  uchwałę 

nr XXXII/209/14 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu) 

 

3) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 2.09.2014r.- 

proponowany wzrost stawki opłaty za dostarczona wodę  – 0, 12 zł/ m3 tj. 4,4%  - 2.75 zł, 

- temat przedstawił  Dyrektor ZGKiM  Komprachcice - uchwałę nr XXXII/210/14 podjęto 

jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

4) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie  skargi prokuratora 

Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu na uchwałę 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 uznając 

ją za nieuzasadnioną - uchwałę nr XXXII/211/14 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Mieszkanka  Gminy Komprachcice wypowiedziała się na temat nieprawidłowości w 

uchwalonych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy począwszy 

od roku 1994. 

 

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

sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz 

dróg wewnętrznych, których zarządcą jest gmina; zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 

9.09. 2014 r.-  uchwałę nr XXXII/212/14 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu) 

 

6) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii 

dotyczącej przystąpienia Gminy Chrząstowice i Gminy Dabrowa do spółki pod firmą 
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Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, zgodnie z wnioskiem 

Wójta z dnia 10.09. 2014r.- uchwałę nr XXXII/213/14 podjęto jednomyślnie (podjęta 

uchwała stanowi  załącznik do niniejszego protokołu) 

Obecnych na sali obrad 12 radnych 

Ad. 6 

Wójt złożył Radzie Gminy informację z udzielonych odpowiedzi na zgłoszone interpelacje,  

 z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej Sesji i z podjętych zarządzeń w okresie 

międzysesyjnym - Rada Gminy przyjęła informacje do akceptującej wiadomości.(stanowią 

załączniki do niniejszego protokołu) 

Ad.7 

Radny Józef Kremer  złożył pisemną interpelację w sprawie wprowadzenia opłaty adiacenckiej  

w miejscowościach Wawelno, Domecko, Ochodze. 

Radny Joachim Kowalski złożył interpelację w sprawie naprawy wyrwy w chodniku na 

skrzyżowaniu ulic Leśna  - Lipowa w Polskiej Nowej Wsi. 

Zapytanie Radnej Marii Neumann w sprawie wyroku dla kierownika ref. BGR Urzędu Gminy 

- przedstawienie informacji Radzie Gminy. 

Wniosek radnego Powiatu Opolskiego w imieniu Stowarzyszenia  Forum dla Gminy 

Komprachcice w sprawie podjęcia uchwały „Zasłużony dla Gminy Komprachcice”  i „Medalu 

okolicznościowego” dla Wójta Gminy Pawła Smolarka. 

Ad. 8 

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

 

 

Protokołowała: 

inspektor Bożena Fedorowska               przewodniczył  

Przewodniczący Rady Gminy                  

         Antoni Wencel 

 

 


