
Komprachcice, 27.10.2016 r. 

Rada Gminy Komprachcice 
        RG.0002.19.2016                      

 

ZAWIADOMIENIE 

Zawiadamiam, że w dniu 7 listopada  2016 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej 

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

 

XIX 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 realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016. 

6. Informacja w sprawie analizy oświadczeń majątkowych za rok 2015. 

7. Informacja w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca 

społecznie użyteczna. 

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi  

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok; 

2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017; 

3) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017; 

4) w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych 

Gminy Komprachcice; 

5) Statutu Zespołu Obsługi Oświatowych w Komprachcicach; 

6) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  

w wodę; 

7) aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komprachcice 

oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy 

Komprachcice; 

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

9) zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok; 

10) zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2016-2019; 

11) zaciągnięcia kredytu długoterminowego; 

12) wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Budowa infrastruktury pieszo  

– rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin 

Brzeski”; 

13) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu poprzez udzielenie dotacji celowej; 

14) zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Wawelno na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2025; 

15) zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Domecko na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2025; 

16) powołania doraźnej Komisji Statutowej; 

17) Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Komprachcice. 

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

10. Interpelacje, wnioski, zapytania. 

11. Zakończenie. 

 

Posiedzenie wspólne Komisji Stałych Rady Gminy odbędzie się w dniu 3 listopada 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, poz. 1579) 


