
Komprachcice, dnia 22 marca 2017 r. 

Rada Gminy Komprachcice 
        RG.0002.24.2017                     

 

 

ZAWIADOMIENIE 

Zawiadamiam, że w dniu 30 marca 2017 r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej 

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

 

XXIV 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. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2016. 

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

Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii w Gminie Komprachcice za 2016 r. 

7. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2016 i przyszłe lata  dla gminy Komprachcice jako 

sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach. 

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) Statutu Gminy Komprachcice; 

2) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Komprachcice na rok 2017; 

3) określenia wysokości górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; 

4) zmiany Uchwały Nr XXIII.158.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 lutego 2017 r.  

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice; 

5) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego; 

6) zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Komprachcice oraz sposobu 

ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów; 

7) nadania nazwy ulicy w miejscowości Ochodze; 

8) zaciągnięcia kredytu długoterminowego; 

9) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 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 27 marca 2017 r. 

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, poz. 1948) 

 


