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Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Komprachcice  

z dnia 3 lutego 2020 r. 

 

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

Wójt, Skarbnik, Sekretarz Gminy i Radca Prawny. 

Obecnych 10 radnych 

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

Kompletne materiały na Sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 6 lutego 2020 r. radni otrzymali 

wcześniej i mogli się z nimi dokładnie zapoznać. 

Przeanalizowano projekty uchwał: 

1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji stałych Rady Gminy na rok 2020 

– został skierowany pod obrady Rady Gminy. 

2. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy  

z dnia 22 stycznia 2020 r., został skierowany pod obrady Rady Gminy - jednomyślnie. 

3. Projekt uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy, ustalenia ich składów 

osobowych oraz przedmiotu działania – został skierowany pod obrady Rady Gminy. 

4. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Komprachcice 

na rok szkolny 2019/2020 zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 20 stycznia 2020 r., został 

skierowany pod obrady Rady Gminy - jednomyślnie. 

5. Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na rzecz gminy oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu 

nieruchomości nieczystości ciekłych, zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 28 stycznia  

2020 r., został skierowany pod obrady Rady Gminy - jednomyślnie. 

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany lokalizacji przystanku autobusowego, zgodnie z wnioskiem 

Wójta Gminy z dnia 28 stycznia 2020 r., został skierowany pod obrady Rady Gminy - 

jednomyślnie. 

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

gminnych oraz dróg wewnętrznych w Gminie Komprachcice, których zarządcą jest Gmina 

Komprachcice zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 29 stycznia 2020 r., został skierowany 

pod obrady Rady Gminy - jednomyślnie. 

8. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego zgodnie z wnioskiem Wójta 

Gminy z dnia 30 stycznia 2020 r., został skierowany pod obrady Rady Gminy - jednomyślnie. 

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok zgodnie z wnioskiem 

Wójta Gminy z dnia 30 stycznia 2020 r., 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. 


