
Komprachcice, dnia 11 grudnia 2017 r. 

Rada Gminy Komprachcice 
        RG.0002.31.2017                     

 

 

ZAWIADOMIENIE 

Zawiadamiam, że w dniu 19 grudnia 2017 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej 

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

 

XXXI 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. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Opole o utworzeniu wspólnej Straży 

Miejskiej; 

2) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie sołectwa Dziekaństwo; 

3) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę; 

4) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2018; 

5) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020; 

6) zmiany Uchwały Nr XX/166/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie 

ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za 

warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; 

7) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2018 – 2021; 

8) uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok; 

9) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice; 

10) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. 

6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

7. Wolne wnioski i zapytania. 

8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

9. Zakończenie. 

 

Posiedzenie wspólne Komisji Stałych Rady Gminy odbędzie się w dniu 14 grudnia 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) 

 


