
Komprachcice, dnia 28 maja 2019 r. 

Rada Gminy Komprachcice 
         RG.0002.10.2019 

 
ZAWIADOMIENIE 

 

Zawiadamiam, że w dniu 5 czerwca 2019 r. o godz.1300 w sali konferencyjnej        

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

 

X  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. Raport  o stanie Gminy Komprachcice za rok 2018. 

6. Sprawozdanie ze współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi za rok 2018. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Komprachcice. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Osiny. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Ochodze, gmina Komprachcice. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Wawelno, gmina Komprachcice. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla strajkujących nauczycieli, wystosowania 

apelu do Prezesa Rady Ministrów oraz do Ministra Edukacji Narodowej o zmiany w 

finansowaniu oświaty. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 

16. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

17. Interpelacje, wnioski, zapytania i odpowiedzi . 

18. Zakończenie. 

Posiedzenie wspólne Komisji Stałych Rady Gminy odbędzie się w dniu 3 czerwca 2019 r. 

o godz. 15.00 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) 


