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PROTOKÓŁ Nr XVI.2016 

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 

która odbyła się w dniu 29 czerwca 2016 r. 

        w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach    

            przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach 

 

 

Ad. 1 

XVI Sesję Rady Gminy Komprachcice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Łukasz Dydzik  

o godz. 13.00. Powitał wszystkich przybyłych radnych, gości zaproszonych (wg załączonych list obecności), 

udział w Sesji wzięło 13 radnych, co stanowi kworum pozwalające do podejmowania prawomocnych decyzji. 

Nieobecni: radny Florian Felger, radny Andrzej Trybuła. 

Obecnych na sali obrad 11 radnych. 

Ad. 2 

Porządek obrad: 

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. Zapoznanie 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. 

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

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

2) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy; 

3) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice; 

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

właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Komprachcice oraz warunków i trybu 

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

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; 

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

7) zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok; 

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

w Komprachcicach; 

9) zawarcia umowy o współdziałaniu z Gminą Krapkowice; 

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

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

 



7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

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 XV 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 . 

Obecnych na Sali obrad 13 radnych. 

 

Ad. 4 

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

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

Pan Jacek Niesłuchowski Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. utworzenia bazy Lotniczego 

Pogotowia Ratunkowego przedstawił Radzie informację w sprawie etapu realizacji budowy bazy LPR w 

Polskiej Nowej Wsi. 

Wójt Gminy  przedstawił sprawę budowy chlewni w Chróścinie. Przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół  

Chróściny prosili o wsparcie wniosku w sprawie zatwierdzenia strefy obszaru chronionego. Wszystkie 

wątpliwości mieszkańców  dla dobra sprawy są brane pod uwagę i dąży się do pozytywnego rozpatrzenia 

sprawy. 

Dyskusja z mieszkańcami  ul. Siennej w Komprachcicach w sprawie budowy ronda albo inteligentnej 

sygnalizacji świetlnej, temat przedstawił  Pan Szymon Pilarski podinspektor ds. budowy i utrzymania dróg,  

ulic i placów. 

Pan Krzysztof  Sośniak inspektor ds. zamówień publicznych po raz kolejny przedstawił Radzie Gminy sprawę 

wniosku Państwa Broniszewskich w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Żerkowice w rejonie cmentarza. W trakcie dyskusji radna Maria Neumann złożyła wniosek w sprawie 

rozpatrzenia powyższego wniosku na kolejnym posiedzeniu Rady Gminy – wniosek został przyjęty 

jednomyślnie. 

Wójt Gminy przedstawił mieszkańcom ul. Bursztynowej w Komprachcicach informacyjnie w jakiej technologii 

zostanie wykonana budowa drogi:  korytowanie, podbudowa, krawężnik i tłuczeń oraz zostanie wykonane 

oświetlenie. 

Pan Tomasz Kostuś Poseł na Sejm Rzeczypospolitej  Polskiej wypowiedział się w kwestii konieczności 

remontu drogi i budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 435 w Żerkowicach. 

 

Ad. 5 

Rada Gminy zapoznała się: 

1) ze sprawozdaniem finansowym za rok 2015; (stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

2) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015; (stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

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

Komprachcice za 2015 r. – uchwała nr 132/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu  

za 2015 r. Gminy Komprachcice; (stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

4) z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego; (stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu) 

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

z posiedzenia Komisji  nr 16.2016 odbytego w dniach 30 maja i 1 czerwca 2016 r. i uchwałą Komisji 

Rewizyjnej nr 1.2016 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi 

Gminy z wykonania  budżetu gminy za rok 2015;  



6)  z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu do wniosku Komisji z wykonania budżetu na rok 

2015 - uchwała nr 246/2016 z dnia 10 czerwca 2016r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Komprachcice o udzielenie Wójtowi Gminy Komprachcice absolutorium z wykonania budżetu gminy  

za 2015 rok. (stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

Ad. 6 

1) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015.Po wyjaśnieniach przedstawionych przez Skarbnika 

Radni stwierdzili, iż zawarte w sprawozdaniu dane dotyczące wykonanych dochodów budżetu oraz 

zrealizowanych wydatków nie budzą zastrzeżeń. Uchwałę nr XVI.92.2016 podjęto jednomyślnie; 

(podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

 

2) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, 

uchwałę nr XVI.93.2016 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu). 

 

3) Przewodniczący Rady Gminy odczytał  projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Komprachcice, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 13.06.2016r. uchwałę 

nr XVI.94.2016  podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

4) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości 

położonych na obszarze Gminy Komprachcice oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. W trakcie dyskusji na d tym tematem radny K. Szopa  złożył 

wniosek w sprawie  wykreślenia zapisu w deklaracji „5) w przypadku zmiany ilości osób 

zamieszkujących należy dołączyć odpowiednie dokumenty, tj.: potwierdzenie złożenia deklaracji  

w innej gminie, oświadczenie o uczących się dzieciach pozostających poza miejscem zamieszkania;”  

 - wniosek odrzucono stosunkiem głosów: 3 – za,  7 – przeciw i 3 – wstrz.. 

Uchwałę nr XVI.95.2016 podjęto przy 11  głosach – za i 2 - przeciw; (podjęta uchwała stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu) 

 

5) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt 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 13.06.2016r.  uchwałę nr XVI.96.2016 podjęto przy 12 głosach  

-za i 1- wstrz.; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

6) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace 

konserwatorskie Rzymskokatolickiej Parafii Św. Marcina w Ochodzach, zgodnie z wnioskiem Wójta  

z dnia 15.06.2016r. uchwałę nr XVI.97.2016 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu) 

 

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

2016 rok, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 15.06.2016r. uchwałę nr XVI.98.2016 podjęto przy  

12 głosach - za i 1 - wstrz.; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

8) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace 

konserwatorskie Rzymskokatolickiej Parafii Św. Franciszka w Komprachcicach, zgodnie z wnioskiem 

Wójta z dnia 15.06.2016r. uchwałę nr XVI.99.2016 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu) 

 

9) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy o współdziałaniu  

z Gminą Krapkowice, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 13.06.2016r. uchwałę nr XVI.100.2016 

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



 

10) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet 

oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym i sołtysom uchwałę nr XVI.101.2016 podjęto przy 

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

 

11) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia do wykonania przez 

Gminę Komprachcice zadania z zakresu Powiatu Opolskiego, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 

27.06.2016r. uchwałę nr XVI.102.2016 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik  

do niniejszego protokołu). 

Ad. 7 

Przewodniczący RG przekazał informację o swojej pracy w okresie międzysesyjnej min: 

- udział w organizacji  festynów, czynach społecznych; 

- udział spotkaniach w sprawie organizacji dożynek powiatowo-gminnych. 

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 XVI Sesji Rady Gminy Komprachcice zakończono o godz.19.00. 

 

 

protokołowała: 

insp. Bożena Fedorowska                 przewodniczył  

   Przewodniczący Rady Gminy                  

              Łukasz Dydzik 

 


