
Komprachcice, dnia 14 września 2016 r. 

Rada Gminy Komprachcice 
        RG.0002.18.2016          

 

 

ZAWIADOMIENIE 

Zawiadamiam, że w dniu 22 września  2016 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej 

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

 

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

wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury  

za okres I półrocza 2016 roku. 

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie dożywiania w formie 

posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach 

wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa  

w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020; 

2) zmieniająca uchwałę nr XXII/142/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego wsi 

Chmielowice zmienioną uchwałą nr XXVII/173/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 12 grudnia 

2013 r.; 

3) zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok; 

4) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 

należności pieniężnych mających charakter należności cywilnoprawnych, przypadających Gminie 

Komprachcice lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej 

w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego 

uprawnionego; 

5) aktualizacji załącznika do uchwały nr X.58.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 listopada 

2015r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Strategia rozwoju Gminy Komprachcice 

na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2025”; 

6) określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Komprachcice  

i warunków udzielenia bonifikat; 

7) zmieniająca uchwałę nr V.22.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

położonego w rejonie cmentarza we wsi Żerkowice. 

7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

8. Interpelacje, wnioski, zapytania. 

9. Zakończenie. 

 

Posiedzenie wspólne Komisji Stałych Rady Gminy odbędzie się w dniu 19 września 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  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 

 

 


