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Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Komprachcice  

z dnia 16 grudnia 2019 r. 

 

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

Wójt, Skarbnik i Sekretarz Gminy. 

Obecnych  12 radnych 

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

Kompletne materiały na Sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 18 grudnia 2019 r. radni otrzymali 

wcześniej i mogli się z nimi dokładnie zapoznać. 

Przeanalizowano projekty uchwał: 

1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach zgodnie z uzasadnieniem Wójta Gminy  projekt 

uchwały, został skierowany pod obrady Rady Gminy - jednomyślnie. 

2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata  

2020 – 2023, został skierowany pod obrady Rady Gminy, pozostawiono do przegłosowania na 

Sesji RG. 

3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok, został skierowany pod obrady 

Rady Gminy, pozostawiono do przegłosowania na Sesji RG. 

4. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Komprachcice zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 9 grudnia 2019 r. projekt uchwały, został 

skierowany pod obrady Rady Gminy - jednomyślnie. 

5. Projekt uchwały w sprawie 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 zgodnie z wnioskiem Wójta 

Gminy z dnia 9 grudnia 2019 r. projekt uchwały, został skierowany pod obrady Rady Gminy  

- jednomyślnie. 

6. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze 

Gminy Komprachcice oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 9 grudnia 2019 r. projekt 

uchwały, został skierowany pod obrady Rady Gminy - jednomyślnie. 

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości  

i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z wnioskiem Wójta 

Gminy z dnia 9 grudnia 2019 r. projekt uchwały, został skierowany pod obrady Rady Gminy  

- jednomyślnie. 

8. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XV.87.2019 z dnia 30 października 2019 r.  

w sprawie uchylenia uchwały udzielającej upoważnienia Dyrektorowi Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 

administracji publicznej zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 9 grudnia 2019 r. projekt 

uchwały, został skierowany pod obrady Rady Gminy - jednomyślnie. 

9. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmian w statucie Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia  

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

10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta 

Opole na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego zgodnie z wnioskiem Wójta 

Gminy z dnia 9 grudnia 2019 r. projekt uchwały, został skierowany pod obrady Rady Gminy  

- jednomyślnie. 



11. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawelno, gmina Komprachcice 

zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 9 grudnia 2019 r. projekt uchwały, został skierowany 

pod obrady Rady Gminy - jednomyślnie. 

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska i jego 

regulaminu zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 9 grudnia 2019 r. projekt uchwały, został 

skierowany pod obrady Rady Gminy - jednomyślnie. 

13. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych 

stanowiących własność Gminy Komprachcice i warunków udzielenia bonifikat zgodnie  

z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 9 grudnia 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. 


