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PROTOKÓŁ Nr XIX.2016 

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 

która odbyła się w dniu 7 listopada 2016 r. 

        w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach    

            przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach 

 

Ad. 1 

XIX Sesję Rady Gminy Komprachcice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Łukasz Dydzik  

o godz. 14.00. Powitał wszystkich przybyłych radnych, gości zaproszonych (wg załączonych list 

obecności), udział w Sesji wzięło 12 radnych, co stanowi kworum pozwalające do podejmowania 

prawomocnych decyzji. 

Nieobecni radni: Anna Bodzioch, Piotr Purul, Agnieszka Zyzik . 

Obecnych na sali obrad 12 radnych. 

Wniosek radnego Andrzeja Trybuły w sprawie wykreślenia z porządku obrad pkt 8.17. „Regulaminu 

Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Komprachcice” - został odrzucony przy 2 głosach - za ,  

9 głosach - przeciw i 1 głosie - wstrz. 

Wniosek Wójta Gminy w sprawie ujęcia w porządku obrad pkt 8.18 „wystąpienia do Prezesa Rady 

Ministrów z apelem o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic 

Gminy Komprachcice” - został przyjęty przy 10 głosach - za i 2 głosach - wstrz. 

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. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016. 

6. Informacja w sprawie analizy oświadczeń majątkowych za rok 2015. 

7. Informacja w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz 

praca społecznie użyteczna. 

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2017 rok; 

2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017; 

3) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017; 

4) w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek 

organizacyjnych Gminy Komprachcice; 

5) Statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach; 

6) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę; 

7) aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Komprachcice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na 

obszarze gminy Komprachcice; 

8) zajęcia stanowiska wobec wezwania Rady Gminy Komprachcice do usunięcia naruszenia 

prawa; 

9) zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok; 



10) zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2016-2019; 

11) zaciągnięcia kredytu długoterminowego; 

12) wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Budowa infrastruktury 

pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w 

Gminie Lewin Brzeski”; 

13) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu poprzez udzielenie dotacji celowej; 

14) zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Wawelno na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 

2025; 

15) zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Domecko na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 

2025; 

16) powołania doraźnej Komisji Statutowej; 

17) Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Komprachcice; 

18) wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów z apelem o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów 

w części dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice. 

9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

10. Interpelacje, wnioski, zapytania. 

11. Zakończenie. 

 

Ad. 3 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż protokół z obrad XVIII 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 . 

 

Ad. 4 

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

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

Wójt Gminy zamierza zwrócić się do Rady Gminy w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej 

sprawdzenie dokumentacji w zakresie gospodarowania mieszkaniami komunalnymi w sołectwie 

Żerkowice. 

 

Ad. 5 

Rada Gminy zapoznała się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 

2015/2016. (informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Pracownicy Publicznego 

Gimnazjum w  Komprachcicach wraz z Radą Rodziców złożyli pismo w sprawie sprzeciwu wobec 

planowanej reformy oświaty. Wójt Gminy zamierza powołać zarządzeniem zespół, który zajmie się 

tym tematem. 

 

Ad. 6 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał informację w sprawie analizy oświadczeń majątkowych za rok 

2015. (informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu) 

Ad. 7 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał informację w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana 

kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. (informacja stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu) 

Ad. 8 

1) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego 

Programu współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok zgodnie z wnioskiem 



Wójta z dnia 27 października 2016 r. - uchwałę nr XIX.117.2016 podjęto jednomyślnie; (podjęta 

uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

 

2) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości na rok 2017 zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 28 października  

2016 r. - uchwałę nr XIX.118.2016 podjęto przy 11 głosach - za i 1 głosie - wstrz.; (podjęta 

uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

 

3) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych na rok 2017 zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia  

28 października 2016 r. - uchwałę nr XIX.119.2016 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

 

4) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie w sprawie wspólnej obsługi 

administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Komprachcice 

zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 20 października 2016 r. - uchwałę nr XIX.120.2016 podjęto 

jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

5) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie Statutu Zespołu Obsługi 

Placówek Oświatowych w Komprachcicach zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 27 października 

2016 r. - uchwałę nr XIX.121.2016 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu); 

 

6) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie w sprawie przedłużenia czasu 

obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę zgodnie z 

wnioskiem Wójta z dnia 25 października 2016 r. - uchwałę nr XIX.122.2016 podjęto 

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

 

7) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie aktualności Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komprachcice oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy 

Komprachcice zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 24 października 2016 r. - uchwałę nr 

XIX.123.2016 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu); 

 

8) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska wobec 

wezwania Rady Gminy Komprachcice do usunięcia naruszenia prawa w związku z wezwaniem 

Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Żerkowicach z dnia 5 października 2016 r. - uchwałę nr 

XIX.124.2016 podjęto jednomyślnie - uznając wezwanie za nieuzasadnione; (podjęta uchwała 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

 

9) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

na 2016 rok zgodnie z wnioskami Wójta z dnia 28 października i 2 i 7 listopada 2016 r. - uchwałę 

nr XIX.125.2016 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu); 

 

10) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej gminy na lata 2016-2019 zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 28 października 2016 r. 

- uchwałę nr XIX.126.2016 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu); 

 

11) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 28 października 2016 r. - uchwałę nr 

XIX.127.2016 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu); 



 

12) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia 

do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie 

opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski” zgodnie z 

wnioskiem Wójta z dnia 27 października 2016 r. - uchwałę nr XIX.128.2016 podjęto 

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

 

13) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Opolskiemu poprzez udzielenie dotacji celowej zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia  

27 października 2016 r. - uchwałę nr XIX.129.2016 podjęto jednomyślnie; (podjęta uchwała 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu);  

 

14) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju 

Miejscowości Wawelno na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2025 zgodnie z wnioskiem 

Wójta z dnia 27 października 2016 r. - uchwałę nr XIX.130.2016 podjęto jednomyślnie; (podjęta 

uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

 

15) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju 

Miejscowości Domecko na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2025 zgodnie z wnioskiem 

Wójta z dnia 27 października 2016 r. - uchwałę nr XIX.131.2016 podjęto jednomyślnie; (podjęta 

uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

 

16) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji 

Statutowej: 

 Zgłoszono kandydatury: 

1.  radnego Krzysztofa Szopy 

2.  radnej Marii Neumann 

3.  radnego Waldemara Wencla 

Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji. Na prośbę Wójta razem z Komisją pracować będą 

Sekretarz Gminy Maria Grot i Radca Prawny Ewa Korusiewicz. 

Uchwałę nr XIX.132.2016 podjęto przy 11 głosach - za i 1 głosie - wstrz.  (podjęta uchwała 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

 

17) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie Regulaminu Cmentarzy 

Komunalnych na terenie Gminy Komprachcice zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 27 października 

2016 r. – na wniosek Wójt Gminy w sprawie zmiany terminu obowiązywania uchwały tzn. od 

1.01.2017r. przesunięto podjęcie uchwały na kolejną Sesję RG - wniosek przyjęto przy 10 głosach  

- za i 2 głosach - wstrz. 

 

18) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Prezesa Rady 

Ministrów z apelem o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany 

granic Gminy Komprachcice - uchwałę nr XIX.133.2016 podjęto przy 10 głosach - za i 2 

głosach - wstrz.  (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu);. 

Ad. 9 

Przewodniczący RG przekazał ustną informację o swojej pracy w okresie międzysesyjnej. 

Ad.10 

Radny Andrzej Trybuła złożył pisemną interpelację w sprawie organizacji przewozów gimbusem dla 

młodzieży szkolnej i gimnazjum zamieszkałej na terenie miejscowości Chmielowice i Żerkowice  

w roku 2017 i latach następnych. 

 

Na pytania wynikające z bieżącej pracy Urzędu Gminy odpowiadał Wójt Gminy. Przedstawił Radzie 

Gminy sprawy - skany pism: 



1) pisma w sprawie zabezpieczenia w projekcie budżetu na rok  2017 środków na 

dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Niemodlinie oraz udzielenie 

wsparcia finansowego w kwocie 50.000 zł na utworzenie Wydziału Lekarskiego na 

Uniwersytecie Opolskim; 

2) pismo Prezydenta Miasta Opola w sprawie aneksu na 2017r. do Porozumienia 

międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego; 

3) informację w sprawie rozmieszczenia kamer w sołectwach; 

4) szacunkowe dane utraty dochodu oraz majątku w Gminie Komprachcice po odłączeniu 

Chmielowic i Żerkowic; 

5) rozliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od lipca 2013r. do 

października 2016r. 

6) zestawienie wyjazdów jednostek OSP i ZSP; 

7) Pismo WIK Opole w sprawie informacji o hurtowym odbiorze ścieków z miejscowości Osiny 

i Polska Nowa Wieś. 

Ad.11 

 Obrady XIX Sesji Rady Gminy Komprachcice zakończono o godz. 19.00. 

 

 

protokołowała: 

insp. Bożena Fedorowska                 przewodniczył  

   Przewodniczący Rady Gminy                  

              Łukasz Dydzik 

 

 


