
Komprachcice, dnia 12 stycznia 2021 r. 

Rada Gminy Komprachcice 
        OR.0002.31.2021                

ZAWIADOMIENIE 

Zawiadamiam, że w dniu 20 stycznia 2021 r. o godz. 19.00 online odbędzie się: 

 

XXXI 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. Sprawozdanie o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Komprachcice. 

5. Informacja Wójta z realizacji uchwał, podjętych zarządzeń, działalności w okresie międzysesyjnym, 

podpisanych umowach.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Komprachcice na lata 2021 - 2028. 

9. Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Gminy Komprachcice. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji stałych Rady Gminy na rok 2021. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Dziekaństwo. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji nr OR.152.1.2020 z dnia 12 grudnia 2020 r. 

18. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

19. Interpelacje, wnioski, zapytania i odpowiedzi. 

20. Zamknięcie sesji. 

 

Posiedzenie wspólne Komisji Stałych Rady Gminy odbędzie się w dniu 18 stycznia 2021 r. 

o godz. 19.00 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.) 

 


