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PROTOKÓŁ Nr V.2015 

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 

która odbyła się w dniu 25 marca 2015 r. 

        w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach    

            przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach 

 

 

 

Ad. 1 

V 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 15  radnych, co stanowi kworum pozwalające do podejmowania 

prawomocnych decyzji. 

Obecnych na sali obrad 14  radnych; 

Ad. 2 

Porządek obrad V 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 z realizacji uchwał, podjętych zarządzeń, działalności w okresie międzysesyjnym  

i podpisanych umowach. 

5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Wspierania Rodziny w Gminie Komprachcice. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Komprachcice na 2015 rok; 

2) przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Komprachcice; 

3) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

położonego w rejonie cmentarza we wsi Żerkowice; 

4) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Komprachcice; 

5) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 – 2017; 

6) wyodrębnienia funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016; 

7) zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok; 

8) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2019. 

7. Informacja Wójta o stanie dróg w gminie. 

8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

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

i interpelacje. 

10. Interpelacje, wnioski, zapytania. 

11. Zakończenie. 

 

Ad. 3 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż protokół z obrad IV 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 . 
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Ad. 4 

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

międzysesyjnym i podpisanych umowach.(informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Ad. 5 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawił Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu 

Wspierania Rodziny w Gminie Komprachcice (stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

Ad. 6 

1) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Komprachcice 

na 2015 rok, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 12.03.2015r - uchwałę nr V.20.2015 podjęto 

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

 

2) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Komprachcice, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 12.03.2015r - 

uchwałę nr V.21.2015 podjęto przy 13 głosach - za i 1- wstrz. (podjęta uchwała stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu); 

 

3) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie cmentarza we 

wsi Żerkowice, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 12.03.2015r - uchwałę nr V.22.2015 podjęto 

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

 

4) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Komprachcice, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 12.03.2015r - uchwałę nr V.23.2015 podjęto przy 

13 głosach – za i 1 - przeciw. (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

 

5) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny na lata 2015 – 2017, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 11.03.2015r - uchwałę 

nr V.24.2015 podjęto jednomyślnie. (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

 

6) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu 

sołeckiego na rok budżetowy 2016, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 16.03.2015r - uchwałę  

nr V.25.2015 podjęto jednomyślnie. (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

 

7) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 

2015 rok, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 16.03.2015r . 

Dyskusja dotyczyła  przeznaczenia kwoty 50000 zł na budowę ogrodzenia boiska LZS w 

Komprachcicach. 

Dyrektor OSiR przedstawił RG informację w sprawie konieczności budowy ogrodzenia. 

Radny P. Purul  zakwestionował  konieczność budowy ogrodzenia i złożył wniosek o przeznaczenie 

kwoty 50000 zł na budowę drogi dojazdowej  do boiska  wniosek został odrzucony przy 1głosie - za 

10 głosach - przeciw, 3 głosach - wstrz. 

Uchwałę nr V.26.2015 podjęto  przy 13 głosach – za  i  1- przeciw. (podjęta uchwała stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu); 

 

8) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2015 – 2019, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 16.03.2015r - uchwałę  

nr V.27.2015 podjęto jednomyślnie. (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

Obecnych na sali obrad 15 radnych 

Ad. 7 

Wójt przedstawił informację o stanie dróg gminnych w gminie Komprachcice (zestawienie dróg 

tłuczniowych i gruntowych na terenie Gminy Komprachcice stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
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Ad. 8 

Przewodnicząca Komisji Społecznej przedstawiła wnioski wypracowane na  posiedzeniach Komisji w 

okresie miedzysesyjnym do wglądu na stronie internetowej: bip.komprachcice.pl . (protokoły nr 3.2015, 

4.2015) 

 

Ad. 9 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację w sprawie udzielonych odpowiedzi na złożone 

wnioski i interpelacje. (stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Ad. 10 

Radni Gminy Komprachcice Anna Bodzioch, Agnieszka Zyzik i Krzysztof Szopa złożyli pisemny 

wniosek o opracowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Komprachcice. 

 

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

Ad. 11 

Obrady V Sesji Rady Gminy Komprachcice zakończono o godz.19.00. 

 

Protokołowała: 

inspektor Bożena Fedorowska                przewodniczył  

Przewodniczący Rady Gminy                  

           Łukasz Dydzik 

 

 

 


