
Komprachcice, dnia 20 marca 2018 r. 

Rada Gminy Komprachcice 
        RG.0002.34.2018                     

 

ZAWIADOMIENIE 

 
Zawiadamiam, że w dniu 28 marca 2018 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej 

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

 

XXXIV 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. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2017. 

6. Raport z realizacji  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i przeciwdziałania Narkomanii  za 2017 rok. 

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) podziału Gminy Komprachcice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu; 

2) podziału Gminy Komprachcice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 

siedzib obwodowych komisji wyborczych; 

3) zmiany uchwały nr XV.87.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie 

przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Komprachcice; 

4) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Komprachcice na 2018 rok; 

5) zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych; 

6) zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok; 

7) nieodpłatnego przekazania mienia gminy; 

8) przyjęcia realizacji zadania w ciągu drogi powiatowej; 

9) przyjęcia realizacji zadania w ciągu drogi wojewódzkiej; 

10) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu realizacji projektu partnerskiego pn.: „Czas na 

rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej”. 

8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

9. Wolne wnioski i zapytania. 

10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

11. Zakończenie. 

 

Posiedzenie wspólne Komisji Stałych Rady Gminy odbędzie się w dniu 26 marca 2018 r. 

o godz. 14.00 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, z 2018 r. poz. 130) 

 

 


