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PROTOKÓŁ NR XXXIII/14 

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 

która odbyła się w dniu 30 października2014 r. 

w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach    

        przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach 

 

Ad. 1 

XXXIII 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 13  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) nadania tytułu „zasłużony dla Gminy Komprachcice” oraz nadania medalu 

okolicznościowego Gminy Komprachcice; 

2) zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok; 

3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015: 

4) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015; 

5) zajęcia stanowiska w sprawie scalenia i podziału nieruchomości zlokalizowanych w 

Komprachcicach pomiędzy ulicami Piaskową i Sportową; 

6) zajęcia stanowiska wobec wezwania Rady Gminy Komprachcice do usunięcia 

naruszenia prawa. 

5. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014. 

6. Informacja w sprawie analizy oświadczeń majątkowych za rok 2013. 

7. Informacja w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia 

wolności oraz praca społecznie użyteczna. 

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

zarządzeniach w okresie międzysesyjnym. 

9.  Interpelacje, wnioski, zapytania. 

10. Zakończenie. 

Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie. 

 

Wójt Gminy i Przewodniczący RG wręczyli podziękowanie dla sołtysa i rady sołeckiej wsi 

Wawelno za dbałość o sołectwo oraz za zajęcie II miejsca w konkursie „Piękna Wieś 

Opolska”. 

 



 

Ad. 3 

Protokół z obrad XXXII 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 

1) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „zasłużony dla 

Gminy Komprachcice” oraz nadania medalu okolicznościowego Gminy Komprachcice 

dla Wójta Gminy Pawła Smolarka -  Uchwałę nr XXXIII/214/14 podjęto jednomyślnie; 

(podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

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

na 2014 rok, zgodnie z wnioskiem Wójta nr FS.300.91.2014, temat przedstawił 

Skarbnik, po dyskusji przyjęto projekt uchwały w wariancie „A” wraz z wnioskiem 

wypracowanym przez Komisje stałe RG: w dz. Działalność usługowa – pozostawić 

kwotę 5.786.85zł. a kwotę 15.000zł. uwzględnić w dz. Kultura  fizyczna – Uchwałę  

nr XXXIII/215/14 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu); 

 

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

podatku od nieruchomości na rok 2015, zgodnie z wnioskiem Wójta nr FS.300.91.2014 

- proponuje się podwyższenie stawek o ok. 1,2% - Komisje stałe RG wypracowały 

wniosek:  

w poz. 2 od budynków lub ich części: b) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej – 21,48 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostawić na 

poziomie roku 2014 - Uchwałę nr XXXIII/216/14 podjęto jednomyślnie; (podjęta 

uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

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

podatku od środków transportowych na rok 2015 zgodnie z wnioskiem Wójta nr 

FS.300.91.2014 - proponuje się podwyższenie stawek zgodnie z projektem uchwały  

w wersji „B”  o 1,5 % - Uchwałę nr XXXIII/217/14 podjęto przy 12 głosach – za,  

 1 – wstrz.; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

5) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie 

scalenia i podziału nieruchomości zlokalizowanych w Komprachcicach pomiędzy 

ulicami Piaskową i Sportową, zgodnie z wnioskiem Wójta i uzasadnieniem do projektu 

uchwały z dnia 23.10.2014 r. - Uchwałę nr XXXIII/218/14 podjęto jednomyślnie; 

(podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

6)  Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska wobec 

wezwania Rady Gminy Komprachcice do usunięcia naruszenia prawa, zgodnie  

z wnioskiem Wójta z dnia 23.10.2014 r. - Uchwałę nr XXXIII/219/14 podjęto 

jednomyślnie uznając wezwanie za nieuzasadnione.; (podjęta uchwała stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu). 



Ad. 5 

Informację o  realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014 przyjęto do 

akceptującej wiadomości. (informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Ad. 6 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał informację w sprawie analizy oświadczeń 

majątkowych za rok 2013. (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 realizacji uchwał podjętych na poprzedniej Sesji  

i z podjętych zarządzeń w okresie międzysesyjnym - Rada Gminy przyjęła informację do 

akceptującej wiadomości.(informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Ad.9 
Radna Anna Bodzioch poruszyła sprawę braku skutecznej informacji dla mieszkańców  

w sprawie jakości wody. 

Wójt i zastępca Wójta odpowiadali na pytania radnych wynikające z bieżącej pracy Urzędu 

Gminy. 

Ad. 10 

Obrady XXXIII Sesji Rady Gminy Komprachcice zakończono o godz. 16.00. 

 

 

Protokołowała: 

inspektor Bożena Fedorowska               przewodniczył  

Przewodniczący Rady Gminy                  

         Antoni Wencel 

 

 


