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Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Komprachcice - online 

z dnia 26 marca 2021 r.  

  

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

Obecnych 14 radnych. Nieobecny radny Waldemar Wencel . 

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

Kompletne materiały na Sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 29 marca 2021 r. radni otrzymali 

wcześniej i mogli się z nimi dokładnie zapoznać.  

Przeanalizowano projekty uchwał: 

1. Projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komprachcice na 2021 rok zgodnie z wnioskiem Wójta 

Gminy Komprachcice z dnia 17 marca 2021 r. – skierowano pod obrady Rady Gminy  

- 14 głosów za. 

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Komprachcice zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Komprachcice  

z dnia 17 marca 2021 r. – skierowano pod obrady Rady Gminy - 13 głosów za, 1 głos 

wstrzymujący się. 

3. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy 

Komprachcice z dnia 12 marca 2021 r. – skierowano pod obrady Rady Gminy  

- 14 głosów za. 

4. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy 

Komprachcice z dnia 12 marca 2021 r. – skierowano pod obrady Rady Gminy  

- 14 głosów za. 

5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Dziekaństwo zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy 

Komprachcice z dnia 12 marca 2021 r. – skierowano pod obrady Rady Gminy  

- 14 głosów za. 

6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Dziekaństwo zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy 

Komprachcice z dnia 12 marca 2021 r. – skierowano pod obrady Rady Gminy  

- 14 głosów za. 

7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Dziekaństwo zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy 

Komprachcice z dnia 12 marca 2021 r. – skierowano pod obrady Rady Gminy  

- 14 głosów za. 

8. Projekt uchwały w 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 Komprachcice z dnia 17 marca 2021 r. – skierowano pod obrady Rady Gminy  

- 14 głosów za – zgłoszono poprawki w zakresie godzin otwarcia PSZOK i limitu odpadów BIO. 

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

Komprachcice zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Komprachcice z dnia 12 marca 2021 r. 

– skierowano pod obrady Rady Gminy - 14 głosów za. 

RADA GMINY 

KOMPRACHCICE 



10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości zgodnie 

z wnioskiem Wójta Gminy Komprachcice z dnia 12 marca 2021 r. – skierowano pod obrady 

Rady Gminy - 14 głosów za. 

11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia realizacji zadania w ciągu drogi powiatowej zgodnie z 

wnioskiem Wójta Gminy Komprachcice z dnia 12 marca 2021 r. – skierowano pod obrady Rady 

Gminy - 14 głosów za. 

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2021-2025 

zgodnie z przedstawionym uzasadnieniem – z uwagi na poprawki skierowano pod obrady Rady 

Gminy bez głosowania na komisjach. 

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok zgodnie z wnioskiem 

Wójta Gminy Komprachcice z dnia 22 marca 2021 r. – z uwagi na poprawki skierowano pod 

obrady Rady Gminy bez głosowania na komisjach. 

 

 

Pozostałe punkty porządku obrad zostaną zrealizowane na Sesji Rady Gminy Komprachcice w dniu 

29 marca 2021 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 

 

        


