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Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Komprachcice  

z dnia 27 marca 2017r. 

 
W pracach Komisji uczestniczyli członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz Wójt 

Gminy, Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy Kierownik ZOPO. 

 

Przewodniczącym posiedzenia wspólnego był Pan Łukasz Dydzik -  Przewodniczący Rady Gminy       

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 9 członków Komisji. 

Kompletne materiały na Sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 30 marca 2017 r. radni otrzymali 

wcześniej i mogli się z nimi dokładnie zapoznać. 

 

Przeanalizowano projekty uchwał w sprawie:  

1) Statutu Gminy Komprachcice, zgodnie z wnioskiem Doraźnej Komisji Statutowej z dnia  

20 marca 2017 r. - projekt uchwały poparto jednomyślnie; 

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

terenie gminy Komprachcice na rok 2017, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 15 marca 2017 r.  

- projekt uchwały poparto jednomyślnie; 

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

komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 15 marca 2017 r. - projekt uchwały wymaga przeanalizowania 

z Radcą Prawnym; 

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, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 

15 marca 2017 r. - projekt uchwały poparto jednomyślnie; 

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

z wnioskiem Wójta z dnia 22 marca 2017 r. - projekt uchwały poparto przy 7 głosach - za,  

1  głosie - przeciw i 1 głosie - wstrz; 

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

ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia  

20 marca 2017 r. - projekt uchwały poparto przy 8 głosach - za i 1 głosie - wstrz; 

7) nadania nazwy ulicy w miejscowości Ochodze, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 20 marca 

2017 r. - projekt uchwały poparto jednomyślnie; 

8) zaciągnięcia kredytu długoterminowego, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 22 marca 2017 r.  

- projekt uchwały poparto jednomyślnie; 

9) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Komprachcice - radny Krzysztof Szopa wniósł 

poprawkę co do treści uchwały i uzasadnienia (stanowi załącznik do niniejszego protokołu)  - 

wniosek o wprowadzenie zmian został odrzucony przy 3 głosach - za i 6 głosach - przeciw. 

W sprawie kolejnego pisma złożonego w sprawie scalania i podziału nieruchomości, kierownik 

ref. BGR zorganizuje spotkanie z autorem planu. 

Uwagi i poprawki do projektów uchwał złożone przez radnego Krzysztofa Szopę stanowią 

załącznik do protokołu. 

 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 
Protokołowała insp. B. Fedorowska 

zakończono o godz. 18.00 

                                                                                                              Przewodniczący posiedzenia 

                      Łukasz Dydzik 

                   

Komisja Rewizyjna ______________________________________ 
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