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PROTOKÓŁ Nr IV.2015 

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 

która odbyła się w dniu 10 lutego 2015 r. 

        w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach    

            przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach 

 

 

Ad. 1 

IV Sesję Rady Gminy Komprachcice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Łukasz Dydzik  

o godz. 14.30. Powitał wszystkich przybyłych radnych, gości zaproszonych (wg załączonych list 

obecności), udział w Sesji wzięło 14 radnych, co stanowi kworum pozwalające do podejmowania 

prawomocnych decyzji. 

Wójt i Przewodniczący RG złożyli  Pani Annie Koszyk  byłemu sołtysowi wsi Komprachcice i  Pani 

Hildegardzie Lazik byłemu sołtysowi wsi Dziekaństwo podziękowanie za pracę na rzecz samorządu. 

Nieobecna radna Maria Gwizdak. 

Obecnych na sali obrad 14 radnych; 

Ad. 2 

Porządek obrad IV Sesji Rady Gminy Komprachcice: 

 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

4. Informacja Wójta w sprawie taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązująca na terenie 

Gminy Komprachcice na okres 12 miesięcy od dnia 21.02.2015r. do dnia 20.02.2016r. 

5. Informacja Wójta z realizacji uchwał, podjętych zarządzeń, działalności w okresie międzysesyjnym  

i podpisanych umowach. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i stałych komisji Rady na 2015 rok;  

2) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015; 

3) zajęcia stanowiska wobec wezwania Rady Gminy Komprachcice do usunięcia naruszenia prawa; 

4) zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok; 

5) określenia rodzaju dodatkowych usług  świadczonych przez Gminę Komprachcice w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

oraz wysokości cen za te usługi; 

6) zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy 

Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

7) określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów; 

8) nadania  nazwy nowej  ulicy w miejscowości Komprachcice; 

9) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty. 

7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 
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8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie udzielonych odpowiedzi na złożone wnioski  

i interpelacje. 

9.    Interpelacje, wnioski, zapytania. 

10.  Zakończenie. 

 

Ad. 3 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż protokół z obrad III Sesji Rady Gminy Komprachcice 

został podpisany, był wyłożony do wglądu na sali obrad, a wcześniej był dostępny w Biurze Rady Gminy 

oraz jest do wglądu na stronie internetowej: bip.komprachcice.pl . 

Ad. 4 

Wójt przedstawił informację w sprawie taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązującej na 

terenie Gminy Komprachcice na okres 12 miesięcy od dnia 21.02.2015r. do dnia 20.02.2016r.(stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu) 

Ad. 5 

Wójt przedstawił informację z realizacji uchwał, podjętych zarządzeń, działalności w okresie 

międzysesyjnym, podpisanych umowach oraz o frekwencji wyborczej  w wyborach sołtysów i rad 

sołeckich w gminie.(informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu) 

Ad. 6 

1) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia  planu pracy Rady 

Gminy i stałych komisji Rady Gminy na 2015 rok - uchwałę nr IV.11.2015 podjęto jednomyślnie. 

(podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

 

2) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii na rok 

2015 zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 15.01.2015r.- uchwałę nr IV.12.2015 podjęto 

jednomyślnie. (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

 

3) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska wobec 

wezwania Rady Gminy Komprachcice do usunięcia naruszenia prawa, zgodnie z wnioskiem Wójta 

z dnia 2.02.2015r.  Radna Maria Neumann zadała pytanie w sprawie możliwości rozważenia 

propozycji mediacji między stronami sporu. Strony wypowiedziały się w tym temacie. Uznano 

wezwanie Rady Gminy do usunięcia naruszenia prawa za nieuzasadnione - uchwałę nr IV.13.2015 

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

niniejszego protokołu); 

 

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

na 2015 rok, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 19.01.2015r. Uzgodniono wspólne stanowisko  

w sprawie projektu na przebudowę budynku przedszkola z dobudową oddziału żłobka w związku  

z możliwością  pozyskania środków  w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”  - uchwałę nr IV.14.2015 podjęto jednomyślnie. (podjęta 

uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu);  

 

5) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych 

usług  świadczonych przez Gminę Komprachcice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi 

zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 5.02.2015r.  - uchwałę nr IV.15.2015 podjęto jednomyślnie. 

(podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

 

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

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 5.02.2015r. - uchwałę nr IV.16.2015 

podjęto jednomyślnie. (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 
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7) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do 

publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Komprachcice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 30.01.2015r. - 

uchwałę nr IV.17.2015 podjęto jednomyślnie. (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu); 

 

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

miejscowości Komprachcice, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 29.01.2015r. ul. „Skowronkowa” 

 - uchwałę nr IV.18.2015 podjęto jednomyślnie. (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu); 

 

9) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty zgodnie z 

wnioskiem Wójta z dnia 5.02.2015r. - uchwałę nr IV.19.2015 podjęto jednomyślnie. (podjęta 

uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 7 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

Wpłynęły pisma: 

-  uchwała nr 650/2014  z dnia 20 stycznia 2015r Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej     

w Opolu nt opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu ( stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu); 

- sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Komprachcice  za rok 2014 ( stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu); 

- informacyjnie przedstawiono pismo  w sprawie scalenia działek w rejonie ulic Piaskowa i Sportowa  

w Komprachcicach; 

- wniosek w sprawie przyjęcia repatriantów  przekazano do Komisji Społecznej; 

- pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kolejnej skargi -  anonimu rolników Gminy 

Komprachcice w sprawie wydawanych przez Wójta Gminy Komprachcice decyzji ustalających warunki 

zabudowy i zagospodarowania terenu działek, położonych w gminie Komprachcice w miejscowości 

Chmielowice pozostawiono bez rozpatrzenia. 

 

Ad. 8 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację w sprawie udzielonych odpowiedzi na złożone 

wnioski i interpelacje. (stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Ad. 9 

Na pytania wynikające z bieżącej pracy Urzędu Gminy odpowiadał Wójt Gminy. 

Ad. 10 

Obrady IV Sesji Rady Gminy Komprachcice zakończono o godz.18.00. 

 

Protokołowała: 

inspektor Bożena Fedorowska                przewodniczył  

Przewodniczący Rady Gminy                  

           Łukasz Dydzik 

 

 


