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Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Komprachcice 

z dnia 29 marca 2016r. 

 

 

 

 
W pracach Komisji uczestniczyli członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz 

Przewodniczący Rady Gminy, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, kierownik GOPS, inspektor ds. 

środowiska w Urzędzie Gminy. 

 

Przewodniczącym posiedzenia wspólnego był Pan Łukasz Dydzik - Przewodniczący Rady Gminy. 

Obecnych na sali obrad 14 członków Komisji. 

Kompletne materiały na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 31 marca 2016r. radni otrzymali wcześniej  

i mogli się z nimi dokładnie zapoznać. 

 

 

Obecnych na Sali obrad 13 członków Komisji 

Przeanalizowano projekty uchwał w sprawach: 

 

1) uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu, 

zgodnie z pismem  Prezesa Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego nr 0120.8.12.2015 w związku  

z uchyleniem z dniem 1 stycznia 2016r. art. 67 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, który był 

przepisem kompetencyjnym pozwalającym na podejmowanie uchwał przez rady gmin członkowskich 

Związku , wszystkie uchwały podjęte w roku 2016 bez podstawy prawnej powodują konieczność ich 

uchylenia - projekt uchwały poparto jednomyślnie; 

 

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

gminy Komprachcice na 2016 rok, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 17.03.2016r. Temat 

przedstawiła Pani R. Jurek - projekt uchwały poparto jednomyślnie; 

 

3) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 17.03.2016r. Temat przedstawiła Pani R. Jurek - 

projekt uchwały poparto przy 12 głosach – za i 1 - wstrz; 

 

4) opiniująca projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie obszarów chronionego 

krajobrazu, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 17.03.2016r.Temat przedstawiła Pani R. Jurek - projekt 

uchwały poparto jednomyślnie; 

 

Obecnych na dali obrad 14 członków Komisji 

5) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Komprachcicach, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 18.03.2016r. Temat przedstawił kierownik 

GOPS - projekt uchwały poparto przy 13 głosach - za i 1 - wstrz; 

 

6) wyodrębnienia funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 22.03.2016r.Temat 

przedstawił Skarbnik Gminy - projekt uchwały poparto przy 13 głosach – za i 1 - wstrz; 

 

7) zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 22.03.2016r. Temat 

przedstawił Skarbnik Gminy, przekazał, iż zostanie przedstawiony Radzie Gminy zmieniony projekt 

uchwały oraz wniosek uzupełniający w sprawie przeznaczenia kwoty 100 tys. zł wstępnie 

proponowanej na zwiększenie zadania na adaptację parteru PSP w Wawelnie z przeznaczeniem na 

pokrycie deficytu. Radny K. Szopa złożył pisemny wniosek w sprawie podjęcia odrębnej uchwały 

dotyczącej przyznania dotacji na dofinansowanie renowacji kościółka w Ochodzach i potraktowania 



obecnej zmiany w projekcie budżetu, jako jedynie zabezpieczenie środków na ten cel. Wywiązała się 

dyskusja w sprawie środków przeznaczonych na przebudowę ul. Bursztynowej w Komprachcicach. 

Zaproponowano aby przesunąć to zadanie na przyszły rok aby ponownie aplikować o dofinansowanie, 

a środki przeznaczyć na pokrycie deficytu. Z uwagi na nieobecność Wójta na posiedzeniu komisji tę 

sprawę pozostawiono do omówienia na sesji. Projekt uchwały pozostawiono do przegłosowania na 

Sesji RG. 

 

 

 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 
protokołowała: insp. Bożena Fedorowska 

zakończono o godz.  17.00 

                   

                                                                                                                Przewodniczący posiedzenia 

                     Łukasz Dydzik 

 

Komisja Rewizyjna ______________________________________ 

 

Komisja Budżetowa ______________________________________ 

 

Komisja Społeczna ______________________________________ 

 

 


