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Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Komprachcice  

z dnia 25 listopada 2019 r. 

 

W pracach Komisji uczestniczyli członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności:  

Wójt, Skarbnik i Sekretarz Gminy. 

Obecnych 10 radnych 

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

Kompletne materiały na Sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 28 listopada 2019 r. radni otrzymali 

wcześniej i mogli się z nimi dokładnie zapoznać. 

Przeanalizowano projekty uchwał: 

1. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 

zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 18 listopada 2019 r. projekt uchwały, został 

skierowany do zmian na stanowisko merytoryczne. 

2. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 

rok 2020 zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 18 listopada 2019 r. projekt uchwały, został 

skierowany pod obrady Rady Gminy  - jednomyślnie. 

3. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania  przestrzennego wsi Komprachcice zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia  

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

4. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania  przestrzennego wsi Domecko zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia  

25 listopada 2019 r. projekt uchwały, został skierowany do uzupełnień na stanowisko 

merytoryczne. 

5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania  przestrzennego wsi Wawelno zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia  

25 listopada 2019 r. projekt uchwały, został skierowany do zmian na stanowisko merytoryczne. 

6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania  przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy  

z dnia 25 listopada 2019 r. projekt uchwały, został skierowany do uzupełnień na stanowisko 

merytoryczne. 

7. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 18 listopada 2019 r. projekt uchwały, 

został skierowany pod obrady Rady Gminy - jednomyślnie. 

8. Projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

w Komprachcicach zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 18 listopada 2019 r. projekt 

uchwały, został skierowany pod obrady Rady Gminy  - jednomyślnie. 

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok zgodnie z wnioskiem Wójta 

Gminy z dnia 19 listopada 2019 r. projekt uchwały, 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. 

 


