
Komprachcice, dnia 21 grudnia 2020 r. 

Rada Gminy Komprachcice 
        RG.0002.30.2020                 

ZAWIADOMIENIE 

Zawiadamiam, że w dniu 29 grudnia 2020 r. o godz. 18.00 online odbędzie się: 

 

XXX SESJA  RADY GMINY  KOMPRACHCICE  

 

Obrady będą transmitowane i rejestrowane z pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

 

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, podpisanych umowach.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata  

2021 - 2025. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta 

Opole  na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego na terenie Gminy 

Komprachcice. 

10. Podjęcie 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. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Komprachcicach. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi 

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach do załatwiania 

indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze 

Gminy Komprachcice oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 

15. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

16. Interpelacje, wnioski, zapytania i odpowiedzi. 

17. Zamknięcie sesji. 

 

Posiedzenie wspólne Komisji Stałych Rady Gminy odbędzie się w dniu 28 grudnia 2020 r. 

o godz. 18.00 online. 

Informuję, że czynny udział mieszkańców w obradach sesji jest możliwy poprzez złożenie zgłoszenia 

pod nr tel.77 4031705 do godz. 10.00 w dniu sesji. 

     Przewodniczący Rady Gminy  

    Krzysztof Szopa 
Podstawa prawna urlopowania: 

art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2020 poz. 713 ze zm.) 

 


