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PROTOKÓŁ Nr XXXII/10
Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE
odbytej w dniu 23 września 2010 r.
w sali Świetlicy w Osinach przy ul. Opolskiej 20

Ad. 1
Przewodniczący Rady Gminy Antoni Wencel o godz. 12.30 otworzył sesję i powitał radnych
oraz zaproszonych gości – zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych,
co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające do
podejmowania prawomocnych decyzji – listy obecności radnych oraz zaproszonych gości
stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
obecnych na sali obrad 14 radnych
Ad. 2
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy
4. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Komprachcice za
I-sze półrocze 2010 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2) przyznania dotacji z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Komprachcicach
3) uchwalenia zaktualizowanego Programu Ochrony Środowiska oraz aktualizowanego
Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Komprachcice na lata 2009-2012 z
perspektywą na lata 2013-2016
4) szczegółowego sposobu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego
5) przystąpienia do związku międzygminnego o nazwie „Opolska Komunikacja
Samochodowa” i przyjęcia statutu
6. Informacja Wójta z realizacji uchwał, oraz pracy w okresie międzysesyjnym
7. Interpelacje, wnioski, zapytania
8. Zakończenie.
został przyjęty jednomyślnie.
Ad. 3
Protokół z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Komprachcice został wyłożony do wglądu na sali
obrad, a wcześniej był dostępny w Biurze Rady Gminy oraz jest do wglądu na stronie
internetowej: bip.komprachcice.pl – został przyjęty jednomyślnie.

Ad. 4
Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę nr 361/2010 z dnia 20 września 2010 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie pozytywnej
opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Komprachcice za I półrocze
2010 r. Rada Gminy przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu gminy
Komprachcice za I- sze półrocze 2010 r. do akceptującej wiadomości jednomyślnie
(stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 5
1) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej
na 2010 rok – uwag nie wnoszono, uchwałę nr XXXII/240/10 podjęto przy 12 głosach –
za i 2 głosach – wstrz. (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
2) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu
Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komprachcicach w wysokości 100.000 zł na
dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego – uwag nie wnoszono,
uchwałę nr XXXII/241/10 podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do
niniejszego protokołu)
3) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia zaktualizowanego
Programu Ochrony Środowiska oraz aktualizowanego Planu Gospodarki Odpadami dla
Gminy Komprachcice na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 – uwag nie
wnoszono, uchwałę nr XXXII/242/10 podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi
załącznik do niniejszego protokołu)
4) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu
konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
– uwag nie wnoszono, uchwałę nr XXXI/243/10 podjęto jednomyślnie (podjęta
uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
5) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do związku
międzygminnego o nazwie „Opolska Komunikacja Samochodowa” i przyjęcia statutu.
Dyskutowano na temat przystąpienia do związku, rozważano za i przeciw. Radny R.
Kłoś wyraził swoje zdanie za przystąpieniem do związku Projekt uchwały został
odrzucony stosunkiem głosów: 6 – za, 6- przeciw. 2 – wstrz. Głos Przewodniczącego
RG był głosem rozstrzygającym – przeciw.

Ad. 6
Wójt złożył Radzie Gminy informację z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej Sesji, i
podjętych zarządzeniach w okresie międzysesyjnym - Rada Gminy przyjęła informację do
akceptującej wiadomości (stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad. 7
Rada Gminy wyraziła pozytywną opinię w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu pod
budowę prywatnego ośrodka zdrowia zgodnie z pismem złożonym przez Pana J.
Gurawskiego
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głosowanie: 10 – za
3 – przeciw
1 – wstrz.
Na pytania w sprawach bieżących gminy odpowiadał zastępca Wójta Gminy min.
- podpisano umowę w sprawie realizacji budowy II etapu kanalizacji sanitarnej w gminie
- sołtys wsi Domecko wnosi o rozważenie wydłużenia godzin pracy Przedszkola Publicznego
w Domecku
Ad. 8
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz. 16.00 zamknął
XXXII Sesję Rady Gminy Komprachcice.

Protokołowała:
inspektor B. Fedorowska

przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Wencel
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