
RG.0002.22.S.VII.2017 

PROTOKÓŁ Nr XXII.2017 

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 

która odbyła się w dniu 25 stycznia 2017 r. 

        w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach    

            przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach 

Ad. 1 

XXII Sesję Rady Gminy Komprachcice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Łukasz Dydzik  

o godz. 14.30. Powitał wszystkich przybyłych radnych, gości zaproszonych (wg załączonych list obecności), 

udział w Sesji wzięło 11 radnych, co stanowi kworum pozwalające do podejmowania prawomocnych 

decyzji. 

Nieobecna radna Agnieszka Zyzik 

Obecnych na sali obrad 11 radnych. 

Ad. 2 

Rada Gminy w głosowaniu jednomyślnie  przyjęła zmiany w porządku obrad: 

1) wniosek Wójta Gminy - wprowadzenie w pkt 5.10)  „opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice;” 

2) wniosek radnego Krzysztofa Szopy - wprowadzenie w pkt 5.11) „ wyrażenia przez Gminę 

Komprachcice sprzeciwu wobec uchwały Nr VIII/24/2016 Zgromadzenia Związku Gmin 

„PROKADO" w Prószkowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin 

„PROKADO" w Prószkowie.” 

 
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. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Komprachcice (wybór Komisji Skrutacyjnej do 

przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy); 

2) powołania stałych Komisji Rady Gminy Komprachcice oraz ustalenia przedmiotu działania  

i składu osobowego; 

3) wyznaczenia przedstawicieli gminy do Zgromadzenia Związku Gmin   „PROKADO”  

w Prószkowie; 

4) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie sołectwa Dziekaństwo; 

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

6) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok; 

7) zmiany uchwały nr XV.87.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 9 maja 2016r. w sprawie 

przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Komprachcice; 

8) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Komprachcice; 

9) Regulaminu Cmentarza Komunalnego na terenie Gminy Komprachcice; 

10) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach 

i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice; 

11) wyrażenia przez Gminę Komprachcice sprzeciwu wobec uchwały Nr VIII/24/2016 Zgromadzenia 

Związku Gmin „PROKADO" w Prószkowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu 

Związku Gmin „PROKADO" w Prószkowie. 

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 XXI 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). 

Ad. 5 
1) Radna Anna Bodzioch zgłosiła kandydaturę radnego Krzysztofa Szopy na Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy - radny wyraził zgodę na kandydowanie.  

Wybrano Komisję Skrutacyjną w składzie: 

Przewodnicząca  Maria Neumann 

członek   Anna Bodzioch 

członek   Józef Kremer 

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy. Rozdano wszystkim radnym obecnym na sali obrad karty 

do głosowania. Z głosowania tajnego sporządzono protokół, który wraz z kartami stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej  przedstawiła wyniki głosowania: 

radny Krzysztof Szopa otrzymał 11 głosów - za. 

Przewodniczący RG odczytał uchwałę  nr XXII.146.2017 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego  

Rady Gminy Komprachcice, która została przyjęta jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu); 

 

2) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy 

Komprachcice oraz ustalenia przedmiotu działania i składu osobowego - uchwałę nr XXII.147.2017 

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

 

3) Radny Józef Kremer zgłosił kandydaturę Pana Henryka Wodausza, na przedstawiciela gminy do 

Zgromadzenia Związku Gmin „PROKADO” który wyraził zgodę na kandydowanie, otrzymał   

- 11głosów - za. 

Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy do 

Zgromadzenia Związku Gmin   „PROKADO” w Prószkowie - uchwałę nr XXII.148.2017 podjęto 

jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

 

4) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe 

odprowadzanie ścieków na terenie sołectwa Dziekaństwo, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia  

12 stycznia 2017 r. - uchwałę nr XXII.149.2017 podjęto przy 10 głosach - za i 1 - wstrzymującym 

(podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

 

5) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska wobec wezwania Rady 

Gminy Komprachcice do usunięcia naruszenia prawa. Inspektor ref. BGR pan Krzysztof Sośniak 

doprecyzował wyjaśnienia do projektu uzasadnienia projektu uchwały. Wykonując dyspozycję  

Komisji Stałych RG z dnia 24.01.2017r. dokonał analizy działek 498 i 499 i wyjaśnił, że Rada 

Gminy uchwałą nr XXI.143.2016 nie zmieniała ich formy użytkowania. W dalszej dyskusji radny 

Krzysztof Szopa prosił o dopowiedzenie, czy Rada Gminy powinna odpowiedzieć na zarzut 

dotyczący powiększenia terenu tartaku. W odpowiedzi inspektor BGR K. Sośniak wyjaśnił, że jest to 

odniesienie tylko do tej uchwały, która jest skarżona i nie przewidywała zmiany przeznaczenia tych 

działek. Radny Piotr Purul  zapytał, czy nie można odpowiedzieć na to zastrzeżenie? K. Sośniak 

stwierdził, że nie poszerzono obszaru i Gmina nie odnosi się do tej przestrzeni. Głos zabrała radca 

prawny Ewa Korusiewicz informując, że ma znaczenie ostatni akapit uzasadnienia do projektu 

uzasadnienia projektu uchwały. W dalszej dyskusji pan K. Sośniak zapewnił radnych, że dokonano 

jedynie zmian do studium zagospodarowania terenu enumeratywnie wskazanych w uchwałach 

intencyjnych oraz poinformował, że wpłynęło pismo Wojewody Opolskiego z dnia 16.12.2016r.  

 nr IN.I.742.3.2016.AD w sprawie uchwały nr XXI.143.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 



16.12.2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Komprachcice. Uchwałę nr XXII.150.2017 podjęto przy 10 głosach - za  

i 1 głosie - przeciw, uznając wezwanie za nieuzasadnione (podjęta uchwała stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu); 

 

6) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, 

zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 17 stycznia 2017 r. - uchwałę nr XXII.151.2017 podjęto 

jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

 

7) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV.87.2016 Rady 

Gminy Komprachcice z dnia 9 maja 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Komprachcice, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 16 stycznia 2017 r.  

- uchwałę nr XXII.152.2017 podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu); 

 

8) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice, zgodnie z wnioskiem 

Wójta z dnia 16 stycznia 2017 r. Wójt poinformował radnych, że po zmianie granic związanej z 

powiększeniem Opola trwają rozmowy pomiędzy Starostwem Opolskim i Miastem Opole o losach 

Domu Dziecka w Chmielowicach (Opole). Jeżeli nie dojdzie do porozumienia pomiędzy stronami, 

wtedy Wójt chciałby, aby złożona przez niego deklaracja w sprawie przekazania działki w 

Komprachcicach przy ośrodku zdrowia mogłaby zostać przekazana pod budowę Domu Dziecka na 

rzecz Starostwa Opolskiego. Uchwałę nr XXII.153.2017 podjęto przy 9 głosach - za i 2 głosach  

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

 

9) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego na 

terenie Gminy Komprachcice, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 12 stycznia 2017 r.- uchwałę  

nr XXII.154.2017 podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu); 

 

10) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice - uchwałę nr XXII.155.2017 podjęto 

jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

 

11) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia przez Gminę Komprachcice 

sprzeciwu wobec uchwały Nr VIII/24/2016 Zgromadzenia Związku Gmin „PROKADO" 

w Prószkowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin „PROKADO" 

w Prószkowie - zgodnie ze złożonym wnioskiem radnego Krzysztofa Szopy uchwałę nr 

XXII.156.2017 podjęto przy 10 głosach - za i 1 głosie - wstrzymującym (podjęta uchwała stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu). 

Ad. 6 

Przewodniczący RG przekazał informację że pisma, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym do 

wiadomości RG znajdują się do wglądu w Biurze RG: 

1) Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 2 stycznia 2017r. o zmianach w składach 

rad w związku ze zmianami w podziale terytorialnym państwa (stanowi załącznik do protokołu); 

2) Związek Gmin PROKADO” w Prószkowie - w sprawie informacji  o podjętej uchwale nr 

VIII/24/2016 w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin „PROKADO” w Prószkowie (stanowi 

załącznik do protokołu); 

3) Piotr Purul Członek Komisji Rewizyjnej – stanowisko odrębne członka Komisji Rewizyjnej do 

protokołu pokontrolnego ZGKiM w Komprachcicach przeprowadzonego w dniu 5 grudnia  2016r. 

w siedzibie ZGKiM (stanowi załącznik do protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej nr 4.2016); 

4) Regionalna Komisja Orzekająca w Opolu w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu - Orzeczenie  z dnia 3 listopada 



2016r. dot. naruszenia dyscypliny finansów publicznych w Urzędzie Gminy w Komprachcicach 

(stanowi załącznik do protokołu); 

5) Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  nr 667/2016 w sprawie opinii o możliwości 

sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Komprachcice na 2017r. 

(stanowi załącznik do protokołu); 

6)  Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  nr 641/2016 w sprawie opinii o 

prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Komprachcice (stanowi załącznik do protokołu); 

7) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 

(stanowi załącznik do protokołu); 

8) Interpelacja poselska pani Moniki Wielichowskiej  w sprawie uchylenia rozporządzenia Rady 

Ministrów w części zmiany granic Gminy Komprachcice, oraz odpowiedź w tej sprawie (stanowi 

załącznik do protokołu); 

9) Pismo pana Sebastiana Chwałka Podsekretarz Stanu w sprawie przekazanej uchwały nr 

XIX.133.2016 Rady Gminy Komprachcice w sprawie wystąpienia do Prezesa rady Ministrów z 

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

Komprachcice (stanowi załącznik do protokołu); 

10) List poparcia Rady Gminy Cekcyn; 

11) Pismo MK Invwest – Opole w sprawie wniosku o zmianę punktową miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Osiny. 

 

Ad. 7 

Na pytania wynikające z bieżącej pracy Urzędu Gminy odpowiadał Wójt Gminy. Przekazał informację 

Radzie Gminy, że złożony projekt do programu „Infrastruktura Bibliotek” – na przebudowę Gminnej 

Biblioteki Publicznej nie zakwalifikował się do dofinasowania. Akceptację uzyskało 14 projektów spoza 

Opolszczyzny na około 150 złożonych wniosków. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Józef Kremer poinformował Radę Gminy, że protokół nr 4.2016  

z przeprowadzonej kontroli w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej podpisało 3 członków 

Komisji. Odmówił podpisania protokołu członek Komisji Rewizyjnej radny Piotr Purul, wyrażając swoje 

stanowisko na odrębnym piśmie złożonym Przewodniczącemu Rady Gminy. Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej stwierdził, że członek Komisji żądał przesłania dokumentacji kontroli ZGKiM na prywatną 

skrzynkę e-mail, na co Przewodniczący nie wyraził zgody, zaznaczył także,  że dokumenty do kontroli 

zostały przygotowane i udostępnione w kontrolowanej jednostce. Protokół  z przeprowadzonej kontroli 

zamieszczony jest w BIP Urzędu Gminy. Przewodniczący Komisji oświadczył, że na jego zaproszenie  

w kontroli uczestniczył Wójt. Negatywnie odniósł się członek Komisji Rewizyjnej Piotr Purul twierdząc, 

że  Wójt przeszkadzał podczas kontroli, czego nie potwierdzili pozostali kontrolujący. Nie odnotowano 

żadnego incydentu zakłócającego kontrolę w protokole. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oświadczył 

także, że czas na kontrolę został prawidłowo wykorzystany, a na zakończenie osobiście zapytał członków 

Komisji Rewizyjnej czy mają pytania i uwagi – nikt nie zgłosił uwag. 

Na prośbę radnego Krzysztofa Szopy informacji nt przeprowadzania kontroli udzieliła Pani mecenas Ewa 

Korusiewicz. Zasady dotyczące przeprowadzania kontroli reguluje Statut Gminy, natomiast jeżeli chodzi  

o przekazywanie dokumentacji, przesyłanie, kopiowanie regulują odrębne przepisy i nie można ich 

uogólniać - należy każdorazowo podejmować takie decyzje ostrożnie i indywidualnie w zależności od 

żądania zainteresowanych podmiotów. 

Ad.8 

 Obrady XXII Sesji Rady Gminy Komprachcice zakończono o godz. 17.00. 

 

 

protokołowała: 

Sekretarz Gminy Maria Grot                 przewodniczył  

   Przewodniczący Rady Gminy                  

              Łukasz Dydzik 


