RG.0002.20.S.VII.2016

PROTOKÓŁ Nr XX.2016
Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE
która odbyła się w dniu 24 listopada 2016 r.
w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach
przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach

Ad. 1
XX Sesję Rady Gminy Komprachcice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Łukasz Dydzik
o godz. 15.00. Powitał wszystkich przybyłych radnych, gości zaproszonych (wg załączonych list
obecności), udział w Sesji wzięło 14 radnych, co stanowi kworum pozwalające do podejmowania
prawomocnych decyzji.
Nieobecny radny: Damian Piechaczek.
Obecnych na sali obrad 14 radnych.
Ad. 2
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad XX Sesji Rady Gminy uwzględniając
wniosek radnego Krzysztofa Szopy z dnia 17 listopada 2016r.o elementy wskazane w art. 39 statutu
Gminy Komprachcice (wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany granic Gminy Komprachcice jaka ma wejść w życie
z dniem 1 stycznia 2017 roku. oraz przeprowadzenia konsultacji.
5. Informacja Wójta z realizacji uchwał, podjętych zarządzeń, działalności w okresie
międzysesyjnym i podpisanych umowach.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
7. Interpelacje, wnioski, zapytania
8. Zakończenie.
Ad. 3
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż protokół z obrad XIX 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 Gminy Komprachcice Pan Leonard Pietruszka wypowiedział się, że przez cały rok stara się
zrobić wszystko aby sołectwa Chmielowice i Żerkowice pozostały w Gminie Komprachcice.
Wójt Gminy Dąbrowa Pan Marek Leja przedstawił sprawę strat finansowych jakie wiążą się z
włączeniem sołectw do Miasta Opola.
Radna Maria Neumann stwierdziła, że w projekcie budżetu istnieją zagrożenia finansowe które będą
skutkowały na przyszłe lata.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany granic Gminy
Komprachcice jaka ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku oraz przeprowadzenia konsultacji

- uchwałę nr XX.134.2016 podjęto przy 10 głosach - za i 4 głosach - przeciw; (podjęta uchwała
stanowi załącznik do niniejszego protokołu);
Ad. 5
Wójt przedstawił informację z realizacji uchwał, podjętych zarządzeń, działalności w okresie
międzysesyjnym i podpisanych umowach (informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 6
Przewodniczący RG poinformował, że zostanie przekazany Radnym skan pisma w sprawie wezwania
do usunięcia naruszenia prawa uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice.
Ad. 7
Na pytania wynikające z bieżącej pracy Urzędu Gminy odpowiadał Wójt Gminy.
Ad.8
Obrady XX Sesji Rady Gminy Komprachcice zakończono o godz. 17.30.
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