
Komprachcice, dnia 21 maja 2018 r. 

Rada Gminy Komprachcice 
        RG.0002.36.2018                     

 

ZAWIADOMIENIE 

 
Zawiadamiam, że w dniu  30 maja 2018 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej 

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

 

XXXVI 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. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2017 i przyszłe lata  dla gminy Komprachcice jako 

sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach. 

6. Sprawozdanie ze współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi za rok 2017. 

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice; 

2) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, gmina Komprachcice; 
3) ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora  

i wicedyrektora, zatrudnionych w przedszkolu lub szkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Komprachcice; 

4) zmiany Uchwały Nr XXXIII.240.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 27 lutego 2018 r.  w sprawie planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2018; 

5) zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji 

Opole przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Opole; 

6) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice; 

7) 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; 

8) 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; 

9) zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok; 

10) udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Komprachcice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Domecku; 

11) zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2018-2021. 

8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

9. Wolne wnioski i zapytania. 

10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

11. Zakończenie. 

 

Posiedzenie wspólne Komisji Stałych Rady Gminy odbędzie się w dniu 28 maja 2018 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, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) 


