
Komprachcice, dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Rada Gminy Komprachcice 
        RG.0002.15.2016         

                                 

 

ZAWIADOMIENIE 

 

Zawiadamiam, że w dniu 9 maja 2016 r. o godz. 15.00 w sali  konferencyjnej  

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

  

XV 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. Raport z realizacji zadań z zakresu Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii w Gminie Komprachcice za 2015r. 

5. Przyjęcie sprawozdania z oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla gminy Komprachcice. 

6. Przyjęcie sprawozdania z efektywności realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

za rok 2015. 

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

i podpisanych umowach. 

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Komprachcice; 

2) określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych stanowiących 

własność Gminy Komprachcice i warunków udzielania bonifikat; 

3) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice; 

4) określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Komprachcice, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Komprachcice udostępnianych operatorom i przewoźnikom drogowym oraz 

warunków i zasad korzystania z tych przystanków; 

5) zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok; 

6) przyznania dotacji na prace konserwatorskie Rzymskokatolickiej Parafii Św. Marcina w Ochodzach; 

7) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Komprachcice. 

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 5 maja 2016r. 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  
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) 

 


