
Komprachcice, dnia 23 stycznia 2018 r. 

Rada Gminy Komprachcice 
        RG.0002.32.2018                     

 

 

ZAWIADOMIENIE 

Zawiadamiam, że w dniu 31 stycznia 2018 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej 

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

 

XXXII SESJA  RADY GMINY  KOMPRACHCICE  

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

4. Informacja Wójta z realizacji uchwał, podjętych zarządzeń, działalności w okresie 

międzysesyjnym i podpisanych umowach. 

5. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmiany do Uchwały Nr VIII.43.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 września 2015 r.  

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Komprachcice pod nazwą Publiczny 

Żłobek w Polskiej Nowej Wsi i nadania jej statutu; 

2) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć pedagogów, psychologów, 

logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionego  w 

przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice; 

3) ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dyrektora i wicedyrektora, zatrudnionych w przedszkolu lub szkole, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Komprachcice; 

4) ustalenia wysokości opłat za  korzystanie z  wychowania przedszkolnego dzieci objętych  

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 

kończą 6 lat  w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych   w szkołach podstawowych  

prowadzonych przez  Gminę Komprachcice; 

5) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne 

niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne na terenie Gminy 

Komprachcice oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, 

a także terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji; 

6) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i stałych komisji Rady Gminy na rok 2018; 

7) określenia innych sposobów udokumentowania wykonywania obowiązku pozbywania się 

zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych; 

8) zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. 

6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

7. Wolne wnioski i zapytania. 

8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

9. Zakończenie. 

 

Posiedzenie wspólne Komisji Stałych Rady Gminy odbędzie się w dniu 29 stycznia 2018 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 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) 

 


