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Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Komprachcice - online 
z dnia 23 listopada 2020 r. 
 

W pracach Komisji uczestniczyli członkowie Komisji oraz Wójt Gminy i Skarbnik Gminy- online. 

Obecnych 14 radnych. Nieobecny radny Sławomir Augustyniak. 

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

Kompletne materiały na Sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 25 listopada 2020 r. radni otrzymali 
wcześniej i mogli się z nimi dokładnie zapoznać. 

Przeanalizowano projekty uchwał: 

1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Komprachcice 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2021 rok zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 
października 2020 r. – skierowano pod obrady Rady Gminy – 14 głosów za. 

2. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 
zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 listopada 2020 r. – skierowano pod 
obrady Rady Gminy – 13 głosów za, 1 głos wstrzymujący się. 

3. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 
rok 2021 zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 10 listopada 2020 r. został skierowany pod 
obrady Rady Gminy – 14 głosów za. 

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2020-2025 
zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 17 listopada 2020 r. został skierowany pod obrady 
Rady Gminy – 14 głosów za. 

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok zgodnie z wnioskiem Wójta 
Gminy z dnia 17 listopada 2020 r. został skierowany pod obrady Rady Gminy – 14 głosów za. 

Pozostałe punkty porządku obrad zostaną zrealizowane na Sesji Rady Gminy Komprachcice w dniu 
25 listopada 2020 r. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

          

 Przewodniczący posiedzenia 
          Krzysztof Szopa 

 

Przewodniczący Komisji Stałych Rady Gminy: 

1. Józef Kremer 

2. Maria Neumann 

3. Agnieszka Zyzik 


