
Komprachcice, dnia 21 listopada 2017 r. 

Rada Gminy Komprachcice 
        RG.0002.30.2017                     

 

 

ZAWIADOMIENIE 

Zawiadamiam, że w dniu 30 listopada 2017 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej 

 w Urzędzie Gminy przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach odbędzie się: 

 

XXX SESJA  RADY GMINY  KOMPRACHCICE  

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

4. Informacja Wójta z realizacji uchwał, podjętych zarządzeń, działalności w okresie międzysesyjnym  

i podpisanych umowach. 

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017. 

6. Informacja w sprawie analizy oświadczeń majątkowych za rok 2016. 

7. Informacja o Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach - podmiocie  

w którym jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. 

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok; 

2) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych; 

3) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie sołectw Polska Nowa Wieś  

i Osiny; 

4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018; 

5) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018; 

6) zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, 

określenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso; 

7) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku 

w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Domecku; 

8) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana 

Twardowskiego w Komprachcicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. ks. Jana 

Twardowskiego w Komprachcicach; 

9) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza 

Korczaka w Polskiej Nowej Wsi w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka  

w Polskiej Nowej Wsi; 

10) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Wawelnie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Wawelnie; 

11) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. 

9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

10. Wolne wnioski i zapytania. 

11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

12. Zakończenie. 

 

Posiedzenie wspólne Komisji Stałych Rady Gminy odbędzie się w dniu 27 listopada 2017 r. 

o godz. 15.00 w sali  konferencyjnej w Urzędzie Gminy przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach. 

 

    Przewodniczący Rady Gminy  

 

     Łukasz Dydzik 
Podstawa prawna urlopowania: 

art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 

 

 

 


