
Komprachcice, dnia 31 sierpnia 2018 r. 
Rada Gminy Komprachcice 
        RG.0002.39.2018                     
 

ZAWIADOMIENIE 

 
Zawiadamiam, że w dniu 10 września 2018 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej 

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

XXXIX 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. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Komprachcice, kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji 
kultury za okres I półrocza 2018 roku. 

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice; 
2) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania 
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

3) określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Komprachcice w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów oraz wysokości cen za te usługi; 

4) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny; 
5) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny; 
6) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, gmina 

Komprachcice; 
7) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina 

Komprachcice; 
8) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domecko, gmina 

Komprachcice; 
9) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś, 

gmina Komprachcice; 
10) ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza 
miejscem sprzedaży; 

11) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej 
w Opolu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji 
w Niemodlinie; 

12) przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Opolu z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych 
i remontowych; 

13) zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok; 
14) zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2018 -2021. 
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 
8. Wolne wnioski i zapytania. 
9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
10. Zakończenie. 



 
Posiedzenie wspólne Komisji Stałych Rady Gminy odbędzie się w dniu 3 września 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 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) 


