
Komprachcice, 04.09.2015 r. 

Rada Gminy Komprachcice 
        RG.0002.8.2015                                         

 

ZAWIADOMIENIE 

 

Zawiadamiam, że w dniu 14 września  2015 r. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej 

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

 

VIII SESJA  RADY GMINY  KOMPRACHCICE  

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

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

i podpisanych umowach. 

5. Informacja o stanie p-poż w Gminie Komprachcice. 

6. Przedstawienie przez przedstawicieli Aeroklubu Opolskiego informacji w sprawie funkcjonowania  

i sytuacji ekonomicznej Aeroklubu Opolskiego. 

7. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Komprachcice, kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego jednostek kultury  

za okres I półrocza 2015 roku. 

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Opolu na 

kadencję 2016 - 2019; 

2) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na 

ławników; 

3) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę; 

4) 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; 

5) zajęcia stanowiska wobec wezwania Rady Gminy Komprachcice do usunięcia naruszenia prawa; 

6) zajęcia stanowiska wobec wezwania Rady Gminy Komprachcice do usunięcia naruszenia prawa; 

7) zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok; 

8) utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Komprachcice pod nazwą Publiczny Żłobek w Polskiej 

Nowej Wsi i nadania jej statutu; 

9) ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie  

w Publicznym Żłobku w Polskiej Nowej Wsi; 

10) zmiany uchwały w sprawie statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach; 

11) nadania nowych nazw ulic w miejscowości Chmielowice. 

9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie udzielonych odpowiedzi na złożone wnioski  

i interpelacje. 

11. Interpelacje, wnioski, zapytania. 

12. Zakończenie. 

 

Posiedzenie wspólne Komisji Stałych Rady Gminy odbędzie się w dniu 08.09.2015r. o godz. 13.30 

 

    Przewodniczący Rady Gminy  

 

    Łukasz Dydzik 
 

Podstawa prawna urlopowania: 
art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 


