
Komprachcice, 28.10.2010r. 
Rada Gminy Komprachcice 
        RG-0065/33/10       

 
                    

ZAWIADOMIENIE 

Zawiadamiam, że w dniu 5 listopada  2010 r. o godz.10.00  w sali  w Wawelnie przy      
ul. Opolskiej 2 odbędzie się: 
 
XXXIII SESJA  RADY GMINY  KOMPRACHCICE  
 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum  
2. Przyjęcie porządku obrad 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy 
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Komprachcice za rok szkolny2009-2010 
5. Informacja w sprawie analizy oświadczeń majątkowych za rok 2009 
6. Podjęcie uchwał w sprawie:  

1) nadania nazw nowych ulic oraz zmiany istniejącej w miejscowości Osiny 
2) uchwalenia Programu współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami określonymi  w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie   na lata 2011-2012 

3) upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach do 
prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

4) regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 
na terenie gminy Komprachcice 

5) przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2020 

6) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz 
szczegółowe warunki jego funkcjonowania 

7) przyznania dotacji z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komprachcicach 
8) zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok 
9) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 
10) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 
11) uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice 

7. Informacja o pracach społecznie użytecznych (kara ograniczenia wolności) 
8. Sprawozdanie z pracy w V kadencji  Rady Gminy Komprachcice 
9.   Informacja Wójta z realizacji uchwał, oraz pracy w okresie międzysesyjnym 
10. Interpelacje, wnioski, zapytania 
11. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji RG 
12. Zakończenie. 
 
 Posiedzenie wspólne Komisji Stałych Rady Gminy odbędzie  się w dniu 3 listopada 2010 r.          
o godz. 14.00 
podstawa urlopowania: ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z  późn. zm)   

 

        Przewodniczący Rady Gminy 
 
                    Antoni Wencel 
 


