
Komprachcice, dnia 20 marca 2019 r. 

Rada Gminy Komprachcice 
         RG.0002.7.2019 

 
ZAWIADOMIENIE 

 

Zawiadamiam, że w dniu 28 marca 2019 r. o godz.1400 w sali konferencyjnej        

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

 

VII  SESJA  RADY GMINY  KOMPRACHCICE  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Zatwierdzenie protokołu z 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 2018. 

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

i Przeciwdziałania Narkomanii  za 2018 rok. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2019, 

b) ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem 

przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice, 

c) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć nauczycieli przedszkoli  i innych 

placówek przedszkolnych pracujących  z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze, 

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

Gminy Komprachcice na 2019 rok, 

e) określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Komprachcice na dofinansowanie kosztów 

inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie istniejącego systemu ogrzewania 

opartego na paliwie węglowym lub koksie na ekologiczne, 

f) uchwalenia regulaminu korzystania z parku dworskiego w Domecku, 

g) uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach, 

h) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, 

i) zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2019-2022, 

j) udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na 

sfinansowanie zadań w obszarze ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 

k) nieodpłatnego przekazania mienia gminy, 

l) nadania nazw ulic w miejscowości Osiny, gmina Komprachcice, 

m) skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach, 

n) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice. 

8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

9. Interpelacje, wnioski  i zapytania. 

10. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski zapytania. 

11. Zakończenie. 

Posiedzenie wspólne Komisji Stałych Rady Gminy odbędzie się w dniu 25 marca 2019 r. 

o godz. 14.00 w sali  konferencyjnej w Urzędzie Gminy przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach. 

 

    Przewodniczący Rady Gminy 

  Krzysztof Szopa 

 

           
 

 

Podstawa prawna urlopowania: 

art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 


