
Komprachcice, dnia 15 czerwca 2016 r. 

Rada Gminy Komprachcice 
        RG.0002.16.2016                                         

 

ZAWIADOMIENIE 

Zawiadamiam, że w dniu 29 czerwca  2016 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej 

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

 

XVI 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. Zapoznanie się: 

1) ze sprawozdaniem finansowym za rok 2015; 

2) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015; 

3) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu  

Gminy Komprachcice za 2015 rok; 

4) z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego; 

5) ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy; 

6) z  opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej  

o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za rok 2015. 

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2015; 

2) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy; 

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

4) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez 

właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Komprachcice; 

5) 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; 

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

7) zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok; 

8) przyznania dotacji na prace konserwatorskie Rzymskokatolickiej Parafii Św. Franciszka  

w Komprachcicach; 

9) zawarcia umowy o współdziałaniu z Gminą Krapkowice; 

10) zasad wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym i sołtysom. 

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

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

i interpelacje. 

9. Interpelacje, wnioski, zapytania. 

10. Zakończenie. 

 

Posiedzenie wspólne Komisji Stałych Rady Gminy odbędzie się w dniu 27 czerwca 2016r. 

o godz. 14.00 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 2016 r. poz. 446) 

 

 


