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Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Komprachcice  

z dnia 27 lutego 2017r. 

 

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

Gminy, Zastępca Wójta, Sekretarz, Kierownik ZOPO, Dyrektorzy  i nauczyciele z placówek 

oświatowych z terenu Gminy Komprachcice. 

 

Przewodniczącym posiedzenia wspólnego był Pan Łukasz Dydzik -  Przewodniczący Rady Gminy       

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 10 członków Komisji. 

Kompletne materiały na Sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 28 lutego 2017 r. radni otrzymali 

wcześniej i mogli się z nimi dokładnie zapoznać. 

 

W pierwszej kolejności przedstawiono sprawę interwencji międzysąsiedzkiej w sprawie wywozu 

odpadów na działkę nr 122 w Dziekaństwie. Inspektor ds. ochrony środowiska przedstawiła opis sprawy 

w formie prezentacji (informacja stanowi załącznik do protokołu). W  sprawie wypowiedziała się 

również Policja i strony sporu. 

 

Przeanalizowano projekty uchwał w sprawie:  

1) przyjęcia planu pracy Rady Gminy i stałych komisji Rady Gminy na rok 2017 - poparto projekt 

uchwały jednomyślnie; 

 

2) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Komprachcice, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 20.02.2017 r.  

- projekt uchwały poparto jednomyślnie; 

 

3) określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, 

zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 20.02.2017 r. - projekt uchwały poparto jednomyślnie; 

 

4) określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych                      

prowadzonych przez Gminę Komprachcice, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenie liczby  punktów i  dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia kryteriów, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 20.02.2017 r. 

 - projekt uchwały poparto jednomyślnie; 

 

5) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, 

zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 20.02.2017 r. - projekt uchwały poparto przy 8 głosach - za, 

1 głosie - wstrz., 1 radny nie głosował.; 

Dyrektorzy placówek oświatowych z Gminy Komprachcice, nauczyciele Publicznego 

Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach i Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach wypowiedzieli się w sprawie 

przedłożonego projektu uchwały oraz wyrażając swoje obawy związane z przeprowadzeniem 

reformy oświaty w naszej Gminie. Również radny Krzysztof Szopa przedstawił swoje uwagi do 

materiału przedstawionego przez Wójta (stanowi załącznik do protokołu). 

 

6) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 20.02.2017 r.  

- projekt uchwały poparto jednomyślnie; 

 



7) udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Komprachcice dla jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Wawelnie, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 20.02.2017 r. - projekt uchwały 

poparto jednomyślnie; 

 

8) zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, zgodnie z wnioskiem Wójta z 

dnia 20.02.2017 r. kandydaturę radnego Józefa Kremera poparto przy 8 głosach - za i 2 głosach 

- wstrz.;  

 

Poprzez zapis w protokole zatwierdzono wybór : 

Przewodniczącej Komisji Społecznej - radnej Anny Bodzioch 

Przewodniczącej Komisji Budżetowo - Gospodarczej – radnej Marii Neumann 

 

9) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Komprachcice i Przewodniczącego Rady 

Gminy Komprachcice – uznano skargę za nieuzasadnioną przy 8 głosach  - za i 2 - wstrz; 

Radny Piotr Purul wypowiedział się w kwestii przestrzegania prawa i nieakceptowania 

niewłaściwych wypowiedzi zawartych w skardze. 

 

10) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Komprachcice dot. skargi na działania 

dyskryminacyjne w Gminie Komprachcice oraz brak odpowiedzi Wójta Gminy Komprachcice  

– pozostawiono do rozpatrzenia na Sesji RG. 

 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 
Protokołowała insp. B. Fedorowska 

zakończono o godz. 20.00 

                   
                                                                                                                Przewodniczący posiedzenia 

                      Łukasz Dydzik 

                    

Komisja Rewizyjna ______________________________________ 

 

Komisja Budżetowa ______________________________________ 

 

Komisja Społeczna ______________________________________ 
 

 


