RG.0002.25.S.VI.2013

PROTOKÓŁ NR XXV/13
Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE
która odbyła się w dniu 10 października 2013 r.
w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach
przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach

Ad. 1
XXV 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 11 radnych, co stanowi quorum pozwalające
do podejmowania prawomocnych decyzji.
obecnych na sali obrad 10 radnych;
nieobecni radni: Joachim Kowalski, Paweł Pawleta, Marcin Szemainda, Andrzej Zyla
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 2013 roku.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu;
2) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz dróg
wewnętrznych, których zarządcą jest gmina;
3) zasad umieszczania reklam na obiektach i terenach komunalnych Gminy Komprachcice
i ustalenia opłaty na gminnych obiektach użyteczności publicznej;
4) utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska;
5) przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach w samorządową
instytucję kultury oraz nadania jej Statutu;
6) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na
obszarze Gminy Komprachcice;
7) zmiany uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez
Gminę Komprachcice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi;
8) zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu
Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

6.
7.
8.
9.

9) wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Komprachcice.
Informacja Wójta w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
Informacja Wójta z udzielonych odpowiedzi na interpelacje i informacja o podjętych
zarządzeniach w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje, wnioski, zapytania.
Zakończenie.

został przyjęty przy 9 głosach – za i 1 głosie - wstrzymującym.
Ad. 3
Protokół z obrad XXIV 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 391/2013 z dnia 27 września 2013 r. Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie pozytywnej opinii o
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Komprachcice za I półrocze 2013 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 2013 roku do akceptującej wiadomości jednomyślnie.
(stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 5
1) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu
Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu, zgodnie z pismem Prezesa Zarządu Związku
Gmin Śląska Opolskiego w Opolu w sprawie przyjęcia piątej zmiany Statutu Związku
Gmin Śląska Opolskiego przez Radę Gminy, uchwałę nr XXV/154/13 podjęto
jednomyślnie. (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu);
2) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych, których
zarządcą jest gmina, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 1.10.2013, uchwałę nr
XXV/155/13 podjęto jednomyślnie. (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego
protokołu);
3) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zasad umieszczania reklam na
obiektach i terenach komunalnych Gminy Komprachcice i ustalenia opłaty na gminnych
obiektach użyteczności publicznej, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 1.10.2013, uchwałę
nr XXV/156/13 podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego
protokołu);
4) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie utworzenia Stowarzyszenia
Aglomeracja Opolska, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 20.09.2013, uchwałę nr
XXV/157/13 podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego
protokołu);
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Obecnych na sali obrad – 11 radnych
5) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie przekształcenia Gminnej
Biblioteki Publicznej w Komprachcicach w samorządową instytucję kultury oraz nadania
jej Statutu, zgodnie z wnioskiem Wójta nr GBP/9/2013 z dnia 11.07.2013 , uchwałę nr
XXV/158/13 podjęto przy 10 głosach - za, 1 - głosie - wstrz (podjęta uchwała stanowi
załącznik do niniejszego protokołu); Na pytanie radnej Marii Neumann w sprawie formy
prawnej funkcjonowania GBP, Sekretarz Gminy wyjaśniła kwestię dostosowania i
funkcjonowania GBP docelowo jako instytucji kultury. Wójt wyjaśnił, iż dopiero po
podjęciu w/w uchwały istnieje możliwości połączenia dwóch instytucji kultury zgodnie z
przepisami prawa.
6) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy
Komprachcice, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 20.09.2013, uchwałę nr XXV/159/13
podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu);
7) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Komprachcice w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi, zgodnie z wnioskiem
Wójta z dnia 20.09.2013 , uchwałę nr XXV/160/13 podjęto jednomyślnie (podjęta
uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu);
8) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z wnioskiem
Wójta z dnia 20.09.2013, uchwałę nr XXV/161/13 podjęto jednomyślnie (podjęta
uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu);
9) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do
opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Komprachcice
zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 20.09.2013, uchwałę nr XXV/162/13 podjęto
jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 6
Wójt przedstawił Radzie Gminy informację w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Komprachcice, która będzie obowiązywać w terminie
od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r. - podwyżka o 0,18 zł/m3, Rada Gminy przyjęła do akceptującej
wiadomości – jednomyślnie. (informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad.7
Wójt złożył Radzie Gminy informację z udzielonych odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na
poprzedniej Sesji oraz z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej Sesji i podjętych
zarządzeniach w okresie międzysesyjnym - Rada Gminy przyjęła informacje do akceptującej
wiadomości. (stanowią załączniki do niniejszego protokołu)
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Ad.8
Przewodniczący Komisji Społecznej odczytał protokół nr 28/13 z posiedzenia dotyczącego
analizy stopnia zapotrzebowania na korzystanie z transportu lokalnego (do wglądu w Biurze RG).
Radna S.Ciernika zwróciła uwagę na konieczność opracowania programu transportu lokalnego.
Wójt ponownie zwrócił się z zapytaniem w sprawie sprzedaży mieszkania komunalnego na rzecz
najemcy w Żerkowicach – Komisja Społeczna, Komisja Budżetowo-Gospodarcza, Komisja
Rewizyjna stwierdzili, iż w budynkach komunalnych w których znajdują się pomieszczenia
użyteczności publicznej mieszkań komunalnych nie powinno się sprzedawać.
Radny Ł. Dydzik odczytał pismo Rady Sportu w sprawie zwiększenia dotacji na kulturę fizyczną
w gminie na rok 2014 do 200.000 zł.
radna E. Wittke – interpelacje:
1. wystąpić z pismem do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w sprawie rozwiązania
problemu bezpieczeństwa na ul. Niemodlińska –Opolska w Chmielowicach
2. wystąpić z pismem do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu w sprawie naprawy pokryw
studzienek kanalizacyjnych na drodze powiatowej ul. Opolska i Nyska w Chmielowicach.
Sołtys wsi Chmielowice poruszył sprawę konieczności remontu drogi ul. Ogrodowej w
Chmielowicach.
Wójt i z-ca Wójta odpowiadali na pytania radnych i sołtysów wynikające z bieżącej pracy
Urzędu Gminy.
Ad. 9
Obrady XXV Sesji Rady Gminy Komprachcice zakończono o godz.17.00.
Protokołowała:

przewodniczył

inspektor Bożena Fedorowska

Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Wencel
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