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Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Komprachcice 

z dnia 27 czerwca 2016r. 

 

 

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

Gminy, Sekretarz Gminy, inspektor ds. środowiska, inspektor ds. zamówień publicznych, inspektor ds. 

rozwoju gminy. 

 

Przewodnicząca posiedzenia wspólnego była Pani Maria Gwizdak -  Wiceprzewodnicząca Rady Gminy       

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 13  członków Komisji. 

Kompletne materiały na Sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 29 czerwca 2016r. radni otrzymali wcześniej  

i mogli się z nimi dokładnie zapoznać. 

 

W pierwszej kolejności inwestor MK INVEST przedstawił swoją propozycję wniosku  dotyczącą punktowej 

zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny. 

Inspektor ds. zamówień publicznych Krzysztof Sośniak  przedstawił wyjaśnienie w sprawie kolejnego pisma 

mieszkańca wsi Komprachcice w sprawie scalania i podziału działek na podstawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice i zajęcia stanowiska przez RG w Komprachcicach ze 

spotkania wyjaśniającego w Wawelnie. Temat omówiono dogłębnie na posiedzeniu Komisji w dniu 

25.01.2016r., w związku z tym, że nie zaszły nowe okoliczności w tej sprawie, uznaje się, iż sprawa na tym 

etapie jest zakończona. 

 

Obecnych na Sali obrad 11 członków Komisji 

1. Radni zapoznali się: 

1) ze sprawozdaniem finansowym za rok 2015; 

2) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015; 

3) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu  

Gminy Komprachcice za 2015 rok; 

4) z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego; 

5) ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy; 

6) z  opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej  

o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za rok 2015. 

2. Przeanalizowano projekty uchwał w sprawach: 

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2015 - na 

pytania radnych w tym temacie odpowiadał Pan Łukasz Raida Skarbnik Gminy - projekt uchwały 

poparto jednomyślnie; 

2) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy - pozostawiono do przegłosowania na Sesji RG; 

 

Obecnych na Sali obrad 13 członków Komisji 

 

3) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice, zgodnie z wnioskiem 

Wójta z dnia 13.06.2016r. temat przedstawiła Pani Regina Jurek inspektor ds. ochrony środowiska, 

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

4) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez 

właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Komprachcice, zgodnie z wnioskiem Wójta 

z dnia 13.06.2016r. temat przedstawiła Pani Regina Jurek inspektor ds. ochrony środowiska, projekt 

uchwały pozostawiono do przegłosowania na Sesji RG, po rozpatrzeniu zasadności zgłoszonych uwag; 

5) 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 13.06.2016r. temat przedstawiła Pani 

Regina Jurek inspektor ds. ochrony środowiska, projekt uchwały poparto jednomyślnie; 

6) przyznania dotacji na prace konserwatorskie Rzymskokatolickiej Parafii Św. Marcina w Ochodzach, 

zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 15.06.2016r.temat przedstawił Pan Łukasz Raida Skarbnik Gminy,  

projekt uchwały poparto jednomyślnie; 

7) zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 15.06.2016r. temat 

przedstawił Pan Łukasz Raida Skarbnik, projekt uchwały poparto przy 10 głosach - za i 3 głosach - 

wstrz.; 

8) przyznania dotacji na prace konserwatorskie Rzymskokatolickiej Parafii Św. Franciszka  

w Komprachcicach, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 15.06.2016r. temat przedstawił Pan Łukasz 

Raida Skarbnik, projekt uchwały poparto jednomyślnie; 

9) zawarcia umowy o współdziałaniu z Gminą Krapkowice, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 

13.06.2016r. temat przedstawiła Pani Joanna Słodkowska- Mędrecka inspektor ds. rozwoju gminy, 

projekt uchwały poparto przy 9 głosach - za i 4 - wstrz.; 

10) zasad wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym i sołtysom, 

zgodnie z wnioskiem radnych i sołtysów z dnia 21.06.2016r. projekt uchwały poparto jednomyślnie; 

11) przyjęcia do wykonania przez Gminę Komprachcice zadania z zakresu Powiatu Opolskiego dot. 

porozumienia w sprawie organizacji dożynek powiatowo-gminnych, temat przedstawiła Pani Maria 

Grot Sekretarz Gminy, projekt uchwały poparto jednomyślnie. 

 

 

 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 
protokołowała: insp. Bożena Fedorowska 

zakończono o godz.  18.00 

                   

                                                                                                                Przewodnicząca posiedzenia 

                      Maria Gwizdak  

                     

 

Komisja Rewizyjna ______________________________________ 

 

Komisja Budżetowa ______________________________________ 

 

Komisja Społeczna ______________________________________ 

 

 

 


