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PROTOKÓŁ Nr XI.2015 

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 

która odbyła się w dniu 16 grudnia 2015 r. 

w sali w Wawelnie przy ul. Sportowej 10 (na boisku LZS Gazownik Wawelno) 

 

 

Ad. 1 

XI Sesję Rady Gminy Komprachcice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Dydzik 

o godz. 14.00. Powitał wszystkich przybyłych radnych, gości zaproszonych (wg załączonych list 

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

prawomocnych decyzji. 

Obecnych na sali obrad 14 radnych. 

Nieobecny radny Piotr Purul. 

Ad. 2 

Porządek obrad XI 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. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok; 

2) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2016-2019; 

3) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami  

w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki; 

4) zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok; 

5) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2016; 

6) uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 

Komprachcice na lata 2016-2020; 

7) uchwalenia Zasad Wynajmowania Lokali Wchodzących w Skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy 

Komprachcice; 

8) określająca stanowisko w zakresie prób zmiany granic Gminy Komprachcice; 

9) powierzenia uprawnień do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń jednostek 

oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Komprachcice. 

6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

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

interpelacje. 

8. Interpelacje, wnioski, zapytania. 

9. Zakończenie. 

 
Ad. 3 

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

został podpisany. Protokół 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 . Przewodniczący RG 

odczytał  wniosek radnego Andrzeja Trybuły w sprawie wykreślenia zapisu „Rada Gminy w dyskusji 

upoważniła Wójta do podjęcia działań w zakresie obrony granic administracyjnych gminy”(wniosek 



stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Wniosek został odrzucony stosunkiem głosów 1- za, 10 – 

przeciw i 3 – wstrz. Za pozostawieniem w.w zapisu w protokole z X Sesji RG; 11 – głosów, 

1- przeciw i 2 – wstrz.     

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 

1) Radni gminy Komprachcice A. Bodzioch, A. Zyzik i K. Szopa złożyli pisemny wniosek do Wójta 

w sprawie zmiany zadania w planie rzeczowo-finansowym w planie inwestycji na rok 2016  

- zamiast ul. Koszyka, wprowadzić ul. Kwiatowa w Komprachcicach  - wniosek został przyjęty 

jednomyślnie z zaznaczeniem, iż zmiana nie będzie się wiązała ze zmianą wartości zadania. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 

2016 rok. Przedstawił Uchwałę nr 561/2015  Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu z dnia  11 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie 

uchwały budżetowej Gminy Komprachcice na 2016r. (stanowi załącznik do niniejszego protokołu), 

uchwałę nr 562/2015 z dnia 11 grudnia 2015r.w sprawie opinii o możliwości finansowania deficytu 

określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Komprachcice na 2016r. (stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu), oraz pozytywną opinię Komisji Budżetowo-Gospodarczej do 

przedłożonego projektu budżetu na rok 2016r. (stanowi załącznik do niniejszego protokołu), uwag 

nie wnoszono, uchwałę nr XI.59.2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok podjęto 

jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu);  

Wójt Gminy podziękował Radzie Gminy za uchwalenie budżetu Gminy na rok 2016. 

 

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

prognozy finansowej Gminy na lata 2016-2019, przedstawił uchwałę nr 563/2015  Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie 

opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy 

Komprachcice (stanowi załącznik do niniejszego protokołu), uchwałę nr XI.60.2015 sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2016-2019 podjęto jednomyślnie 

(podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

 

3) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad 

żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości 

świadczonej opieki , zgodnie z wnioskiem Wójta nr ZOPO.024.3.2015 – uchwałę nr XI.61.2015 

podjęto jednomyślnie; (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 nr FS.300.111.2015 z dnia 4.12.2015r. – uchwałę nr 

XI.62.2015 podjęto jednomyślnie;(podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

 

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

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 

2016, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 7.12.2015r – uchwałę nr XI.63.2015 podjęto 

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

 

6) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego 

Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Komprachcice na lata 2016-2020 

zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 7.12.2015r. – uchwałę nr XI.64.2015 podjęto jednomyślnie; 

(podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

 

7) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Zasad 

Wynajmowania Lokali Wchodzących w Skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy Komprachcice 

zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 7.12.2015r. – uchwałę nr XI.65.2015 podjęto jednomyślnie; 

(podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

 



8) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały określający stanowisko w zakresie prób 

zmiany granic Gminy Komprachcice zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 7.12.2015r. - na wniosek 

radnego K. Szopy wprowadzono zmianę treści § 1 pkt 3 – uchwałę nr XI.66.2015 podjęto 

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

 

9) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie powierzenia uprawnień do 

ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń jednostek oświatowych funkcjonujących 

na terenie Gminy Komprachcice, zgodnie z wnioskiem Wójta nr ZOPO.024.4.2015z dnia 

14.12.2015r. – uchwałę nr XI.67.2015 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu). 

Ad. 6 

Przewodniczący RG  przekazał informacyjnie: 

-  protokoły z odbytych posiedzeń Komisji stałych RG w okresie międzysesyjnym są do wglądu na 

stronie internetowej: bip.komprachcice.pl . (protokół nr 11.2015 Komisji Budżetowo-Gospodarczej  

i nr 13.2015 Komisji Społecznej); 

- uchwała XIV /85/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 3.12.2015r. w sprawie rezolucji na temat 

nienaruszalności granic powiatu opolskiego (w załączeniu); 

- pismo Prezydenta Miasta Opola w sprawie podjęcia działań w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie 

wyłączenia obszaru sołectw Chmielowice i Żerkowice  i włączenie ich do miasta Opola stosownie do 

podjętej uchwały przez Radę Miasta Opola (w załączeniu) 

- stanowisko Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w sprawie zmiany granic Miasta Opola  

(w załączeniu) 

- pismo Fundacji KTOTO-zrozumieć Alzheimera  (w załączeniu) 

Ad.7 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację w sprawie udzielonych odpowiedzi na złożone 

wnioski i interpelacje. (stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Ad. 8 

Mieszkańcy wsi Osiny ul. Łąkowej przedstawili pismo w sprawie podziękowania za zabezpieczenie 

środków w budżecie roku 2016  na remont drogi (w załączeniu) 

Mieszkanka sołectwa Chmielowice wypowiedziała się w sprawie konieczności remontu ul. Słonecznej  

w Chmielowicach, pismo złożone zostało w tej sprawie do Wójta. 

Pisemny wniosek radnych A. Bodzioch,A. Zyzik i K. Szopy w sprawie  odwodnienia ulic prostopadłych 

do wyremontowanej ul. Szkolnej w Komprachcicach oraz rozwiązanie sprawy oznakowania na 

skrzyżowaniu ulic Szkolna, Cmentarna, Opolska. 

Pisemna interpelacja radnego A. Trybuły w sprawie ograniczenia prędkości na ul. Ogrodowej  

w Chmielowicach, w sprawie określenia czasokresu wykonania prac drogowych w sołectwie 

Chmielowice i oświetlenia ulic Tulipanów i Azalii w Chmielowicach. 

Pisemna interpelacja radnej M. Neumann w sprawie rozwiązania bezpiecznego wyjazdu z ulicy Górnej  

w Osinach na ul. Opolską. 

 

Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy złożyli wszystkim uczestniczącym w Sesji Rady 

Gminy  życzenia świąteczne i noworoczne. 

Ad. 9 

Obrady XI Sesji Rady Gminy Komprachcice zakończono o godz.17.00. 

 

protokołowała: 

insp. Bożena Fedorowska                 przewodniczył  

   Przewodniczący Rady Gminy                  

                      Łukasz Dydzik 
 


