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Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Komprachcice  

z dnia 11 lutego 2019 r. 

 

W pracach Komisji uczestniczyli członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności, Wójt Gminy, 

Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy. 

Przewodniczącym posiedzenia wspólnego był pan Krzysztof Szopa - Przewodniczący Rady Gminy. 

Kompletne materiały na Sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 14 lutego 2019 roku radni otrzymali 

wcześniej i mogli się z nimi dokładnie zapoznać. 

Przedstawiciele z Caritas Opole przedstawili koszty utrzymania gabinetu rehabilitacyjnego w gminie 

Komprachcice. Dyskutowano na temat dofinansowania zadania z budżetu gminy. 

Przeanalizowano projekty uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia planu pracy komisji stałych Rady Gminy na rok 2019 projekt uchwały - wersja II, 

został skierowany pod obrady Rady Gminy - jednomyślnie, 

 

b) przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Komprachcice, zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 4 lutego 2019 r. projekt uchwały  

- wersja II, został skierowany pod obrady Rady Gminy - jednomyślnie, 

 

c) zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Komprachcice, 

zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 28 stycznia 2019 r. projekt uchwały - wersja II, 

został skierowany pod obrady Rady Gminy - jednomyślnie, 

 

d) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 4 lutego 

2019 r. projekt uchwały, został skierowany pod obrady Rady Gminy - jednomyślnie, 

 

e) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 6 lutego 

2019 r. projekt uchwały, został skierowany pod obrady Rady Gminy - jednomyślnie, 

 

obecnych na sali obrad 13 członków Komisji 

f) zmiany uchwały Nr XXVII.183.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 czerwca 2017 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Osiny, zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 8 lutego 2019 r. projekt uchwały - wersja 

II, został skierowany pod obrady Rady Gminy - jednomyślnie. 

 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

          Przewodniczący posiedzenia 

                      Krzysztof Szopa 

Podpisy Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy: 

1. 

2.  

3. 

 

 

Protokołowała: 

insp. Bożena Fedorowska 


