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Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Komprachcice  

z dnia 19 września 2016r. 
 

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

Gminy, Sekretarz Gminy, kierownik GOPS. 

 

Przewodniczącym posiedzenia wspólnego był Pan Łukasz Dydzik -  Przewodniczący Rady Gminy       

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 12 członków Komisji. 

Kompletne materiały na Sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 22 września 2016r. radni otrzymali 

wcześniej i mogli się z nimi dokładnie zapoznać. 

 

Obecnych na Sali obrad 12 członków Komisji. 

 

Przeanalizowano projekty uchwał w sprawach: 

 

1) określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie dożywiania w formie 

posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach 

wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa  

w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 8 września 2016r.  

uwag nie wnoszono projekt uchwały poparto jednomyślnie; 

Uwzględniono uwagę radnego K. Szopy w sprawie uchylenia uchwały nr VI/63/03 Rady Gminy 

Komprachcice z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na 

świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania uczniów. 

 

2) zmieniająca uchwałę nr XXII/142/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 23 maja 2013 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego wsi Chmielowice zmienioną uchwałą nr XXVII/173/13 Rady Gminy 

Komprachcice z dnia 12 grudnia 2013 r., zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 12 września 2016r.  

uwag nie wnoszono projekt uchwały poparto jednomyślnie; 

 

3) zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 14 września 2016r.  

uwag nie wnoszono projekt uchwały poparto jednomyślnie; 

 

4) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 

należności pieniężnych mających charakter należności cywilnoprawnych, przypadających 

Gminie Komprachcice lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy 

publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania 

organu do tego uprawnionego, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 13 września 2016r., projekt 

uchwały poparto jednomyślnie; Uwzględniono uwagę radnego K. Szopy w sprawie dopisania w 

poszczególnych paragrafach  „organowi (lub osobie)” 

 

5) aktualizacji załącznika do uchwały nr X.58.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 listopada 

2015r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Strategia rozwoju Gminy 

Komprachcice na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2025”, zgodnie z wnioskiem Wójta  

z dnia 12 września 2016r., projekt uchwały poparto jednomyślnie; Radny K. Szopa zaproponował, 

aby wprowadzane zmiany wyróżnić w załączniku, który jest ujednoliconym tekstem strategii. 

 



6) określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Komprachcice  

i warunków udzielenia bonifikat, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 7 września 2016r. - projekt 

uchwały poparto przy 7 głosach - za i 5 - wstrz.; 

 

W sprawie sprzedaży mieszkań komunalnych wypowiedział się Przewodniczący Społecznej 

Komisji Mieszkaniowej, uzasadniając tym samym konieczność posiadania przez Gminę mieszkań 

socjalnych. Wójt przedstawił sprawę możliwości kupna 10 mieszkań w Polskiej Nowej Wsi od 

Agencji Mienia Wojskowego. W sprawie chęci kupna mieszkania komunalnego położonego w 

Żerkowicach nad strażnicą w OSP Żerkowice wypowiedział się najemca tego mieszkania oraz 

Prezes OSP Żerkowice  przeciwko sprzedaży tegoż mieszkania. Wójt zaproponował 

zorganizowanie spotkania z najemcą mieszkania komunalnego i Prezesem OSP Żerkowice w celu 

omówienia tych spraw. 

Wójt zwrócił uwagę na ryzyko związane z podjęciem przedmiotowej uchwały oraz ewentualną 

sprzedażą mieszkań położonych w obiektach użyteczności publicznej w sytuacji gdy dojdzie np. 

do skutecznego zaskarżenia bądź uchylenia przedmiotowej uchwały przez Nadzór i ewentualnych 

konsekwencji odszkodowawczych. 

 

7) zmieniająca uchwałę nr V.22.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

położonego w rejonie cmentarza we wsi Żerkowice, projekt uchwały przygotowany zgodnie  

z wnioskiem przyjętym przez Radę Gminy na ostatnim posiedzeniu poparto przy 7 głosach - za,  

4 - przeciw i 1 - wstrz. 

 

 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 
Protokołowały: M. Grot/ B. Fedorowska 

zakończono o godz. 18.50 

                   

                                                                                                                Przewodniczący posiedzenia 
                      Łukasz Dydzik 

                      

 

Komisja Rewizyjna ______________________________________ 

 

Komisja Budżetowa ______________________________________ 

 

Komisja Społeczna ______________________________________ 

 

 


