RG.0002.15.S.VI.2012

PROTOKÓŁ NR XV/12
Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE
która odbyła się w dniu 20 września 2012 r.
w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach
przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach

Ad. 1
XV Sesję Rady Gminy Komprachcice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Antoni
Wencel o godz. 14.00. Powitał wszystkich przybyłych radnych, gości zaproszonych (wg
załączonych list obecności), udział w Sesji wzięło 14 radnych, co stanowi quorum pozwalające
do podejmowania prawomocnych decyzji.
obecnych na sali obrad 14 radnych;
nieobecny radny: Tomasz Smolarek
Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy wręczyli podziękowanie dla Pani Rozwity
Piechoty – Sołtysa wsi Ochodze za zorganizowanie Dożynek Gminnych, które odbyły się w dniu
26 sierpnia 2012 r. w sołectwie Ochodze (treść podziękowania stanowi załącznik do niniejszego
protokołu)
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, kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego instytucji
kultury za okres I półrocza 2012 roku.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Komprachcicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej
2) przystąpienia Gminy Komprachcice do realizacji projektu „Szkoła równych szans”
3) nadania nazw nowych ulic w miejscowościach Chmielowice, Ochodze i Domecko
4) zmiany wieloletniej prognozy finansowej
5) zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
6) zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego
powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i
eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych
6. Informacja Wójta w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
7. Informacja z działalności Gminnego Stowarzyszenia Partnerskiego „Partner”.
8. Informacja Wójta z realizacji uchwał i podjętych zarządzeniach w okresie międzysesyjnym.
9. Interpelacje, wnioski, zapytania.

10. Zakończenie.
został przyjęty jednomyślnie.
Ad. 3
Protokół z obrad XIV 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 453/2012 z dnia 19 września 2012 r. Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie pozytywnej opinii o
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Komprachcice za I półrocze 2012 roku
(stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Rada Gminy przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Komprachcice,
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za okres I półrocza 2012 roku do akceptującej wiadomości jednomyślnie.
(stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 5
1) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia
Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, prowadzenia spraw
związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie – zgodnie z
wnioskiem Wójta, uchwałę nr XV/82/12 podjęto jednomyślnie. (podjęta uchwała stanowi
załącznik do niniejszego protokołu)
2) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy
Komprachcice do realizacji projektu „Szkoła równych szans”, zgodnie z wnioskiem Wójta,
uchwałę nr XV/83/12 podjęto jednomyślnie. (podjęta uchwała stanowi załącznik do
niniejszego protokołu)
3) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie nadania nazw nowych
ulic w miejscowościach: Chmielowice – „Aleja Dębowa”, Ochodze – „ulica Brzozowa” i
Domecko – „Na Porembie” - zgodnie z wnioskiem Wójta, uchwałę nr XV/84/12 podjęto
jednomyślnie. (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
4) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej, zgodnie z wnioskiem Wójta nr FS.300.51.2012, uchwałę nr
XV/85/12 podjęto jednomyślnie. (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego
protokołu)
5) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2012 rok, zgodnie z wnioskiem Wójta nr FS.300.51.2012 i korektą złożoną
do projektu uchwały w dniu 20.09.2012 r.(w załączeniu), uchwałę nr XV/86/12 podjęto
jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
6) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie
zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Opole budowy
kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego
odprowadzania ścieków komunalnych – aneks do Porozumienia dotyczący zakończenia
zadań związanych z wykonywaniem przez Miasto Opole czynności dotyczących obsługi
Projektu przez okres 5 lat po roku, w którym nastąpi przekazanie płatności końcowej z
Funduszu Spójności do końca 2017 r. zgodnie z wnioskiem Wójta nr FS.300.51.2012.
uchwałę nr XV/87/12 podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do
niniejszego protokołu)
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Ad. 6
Wójt przedstawił Radzie Gminy informację w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe
zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Komprachcice, która będzie obowiązywać w terminie
od 01.10.2012 r. do 30.09.2013 r. - podwyżka o 0,10 zł/m3+Vat. Rada Gminy przyjęła do
wiadomości – jednomyślnie. (informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad.7
Pan Jan Przywara Prezes Gminnego Stowarzyszenia Partnerskiego „Partner” przedstawił ustną
informację z działalności Stowarzyszenia, współpracy z gminami partnerskimi na przestrzeni
ostatnich 15-tu lat.
Ad.8
Wójt złożył Radzie Gminy informację z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej Sesji i
podjętych zarządzeniach w okresie międzysesyjnym - Rada Gminy przyjęła informacje do
akceptującej wiadomości. (stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad.9
Przedstawiono:
- informację w sprawie wymienionych hydrantów w poszczególnych sołectwach w gminie na
przestrzeni lat 2011 i 2012 (informacja w załączeniu)
- informację w sprawie wykorzystania środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy
na wykonanie prac melioracyjnych w gminie w 2012 r. (informacja w załączeniu)
Radna Ewa Wittke:
wniosek:
- przedstawienie informacji w sprawie przeglądu i wymiany hydrantów w sołectwie
Chmielowice.
interpelacje:
- na ul. Cmentarnej przy cmentarzu w Chmielowicach zamontowanie barierek na mostku oraz
zlikwidowanie niecki wodnej na skrzyżowaniu ulic Cmentarna- Spokojna
- na ul. Ogrodowej w Chmielowicach – wykonanie budowy drogi
- przedstawić informację nt. wymiany i montażu tablic z nazwami ulic (ile zostało do
wykonania)
- zator wodny na ul. Sodowa-Opolska i ul. Chabrów - Ogrodowa w Chmielowicachrozwiązanie problemu
Radny Joachim Kowalski:
wniosek:
- przedstawienie informacji w sprawie przeznaczonej kwoty na wymianę hydrantów i liczby
wymienionych hydrantów w poszczególnych sołectwach.
Przewodniczący RG złożył pisemną interpelację w sprawie powołania Rady Sportu.
Radna Sandra Cierniak:
Interpelacja:
przedstawienie informacji nt. przejęcia parku w Domecku, jaki jest termin przyjęcia studium
gdyż jest to warunek przejęcia parku. Czy przekazano odpowiedź do Agencji Rynku Rolnego na
pismo z m-ca maja br.
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Radna Maria Neumann:
zapytania:
- ustawienia tablicy ostrzegawczej – fotoradar w miejscowości Osiny
- naprawa załamań w chodniku w Osinach
Radny Józef Kremer:
wniosek:
- zorganizowanie spotkania z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu w sprawie budowy
chodników z przedstawicielami sołectw Wawelno , Żerkowice, Polska Nowa Wieś, Ochodze i
Komprachcice.
Mieszkaniec sołectwa Domecko p. Julian Halikowski złożył zapytania dotyczące miejscowości
Domecko min:
- wymiany drzwi stalowych w Publicznej Szkole Podstawowej
- przejęcia parku przez gminę
- wyjaśnienia sprawy zakupu działek pod przepompownię
Sołtys wsi Komprachcice:
- wyrównanie chodników w Komprachcicach przez Powiat Opolski
- usunięcie z centrum Komprachcic nieczynnych szaf telekomunikacyjnych.
Radna Powiatu Zofia Kotońska:
- zapytanie w sprawie braku informacji w „Wieściach” o wynikach z egzaminu w PSP Polska
Nowa Wieś i Komprachcice.
Wójt i z-ca Wójta odpowiadali na pytania radnych i sołtysów wynikające z bieżącej pracy
Urzędu Gminy.
Ad. 10
Obrady XV Sesji Rady Gminy Komprachcice zakończono o godz.17.00.
Protokołowała:

przewodniczył

inspektor Bożena Fedorowska

Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Wencel
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