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Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Komprachcice  

z dnia 17 sierpnia 2016r. 
 

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

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

 

Przewodniczącym posiedzenia wspólnego był Pan Łukasz Dydzik -  Przewodniczący Rady Gminy       

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 13 członków Komisji. 

Kompletne materiały na Sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 18 sierpnia 2016r. radni otrzymali 

wcześniej i mogli się z nimi dokładnie zapoznać 

 

 
Obecnych na Sali obrad 12 członków Komisji 

 

W pierwszej kolejności Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem 

do Trybunału Konstytucyjnego. Dyskusja i składanie wniosków do projektu uchwały odbędzie się  

w trakcie trwania XVII Sesji Rady Gminy Komprachcice w dniu 18.06.2016 r. podczas obecności radcy 

prawnego Kamila Puszczewicza. Projekt uchwały pozostawiono do przegłosowania na Sesji RG, po 

rozpatrzeniu zgłaszanych uwag. 

 

Obecnych na Sali obrad 13 członków Komisji 

 

Następnie przeanalizowano projekty uchwał w sprawach: 

 

1) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia  

w wodę, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 8 sierpnia 2016r., temat przedstawił radny Sławomir 

Augustyniak, projekt uchwały poparto jednomyślnie; 

 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego 

powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania 

i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych, temat przedstawił Pan 

Łukasz Raida Skarbnik Gminy, projekt uchwały poparto jednomyślnie; 

 

3) zmiany uchwały nr  XVI.101.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 czerwca 2016r.  

w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym 

i sołtysom zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 8 sierpnia 2016r., temat przedstawiła Pani Maria 

Grot Sekretarz Gminy. W trakcie dyskusji nad tym tematem radny K. Szopa zgłosił wniosek  

o zmianę w projekcie uchwały w § 7 ust. 3, tj. wykreślić słowa „sesji Rady Gminy” i zamienić na 

„naradach z Wójtem Gminy”. Wniosek został odrzucony przy 2 głosach -za, 4 głosach -przeciw, 

7 głosach -wstrzymujących. Po dyskusji projekt uchwały poparto przy 8 głosach –za, 2 –przeciw 

i 3 –wstrz. 

 

4) zajęcia stanowiska wobec wezwania Rady Gminy Komprachcice do usunięcia naruszenia prawa 

zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 10 sierpnia 2016r., temat przedstawił Pan Krzysztof Sośniak 

insp. ds. zamówień publicznych, po dyskusji projekt uchwały poparto przy 12 głosach –za,  

1-wstrz. 

 

Obecnych na Sali obrad 12 członków Komisji 



 

5) zawarcia Porozumienia w sprawie ustalenia zasad wykorzystania sił i środków oraz zasobów 

materiałowych i sprzętowych w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na terenie 

Aglomeracji Opolskiej oraz zasad działania na rzecz realizacji Programu poprawy funkcjonowania 

systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na 

obszarze Aglomeracji Opolskiej na lata 2015 – 2020 zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 10 sierpnia 

2016r., temat przedstawił Wójt Gminy. Podczas dyskusji radny K. Szopa przedstawił obecnym dane 

dot. realizacji ww. programu, radna A. Bodzioch zaproponowała zaprosić na przyszłą Sesję Rady 

Gminy osobę kompetentną- propozycja Wójta Komendant Kielar, do przedstawienia szczegółów 

realizacji programu, projekt uchwały poparto przy 11 głosach –za, 1-wstrz. 
 

 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 
protokołowała: insp. Zuzanna Lawa 

zakończono o godz. 16:45 

                   

                                                                                                                Przewodniczący posiedzenia 
                      Łukasz Dydzik 

                      

 

Komisja Rewizyjna ______________________________________ 

 

Komisja Budżetowa ______________________________________ 

 

Komisja Społeczna ______________________________________ 

 

 

 

 


