
Komprachcice, dnia 2 czerwca 2021 r. 

Rada Gminy Komprachcice 
        OR.0002.36.2021    

 

      

 

        

ZAWIADOMIENIE 

Zawiadamiam, że w dniu 11 czerwca 2021 r. o godz. 19.00 online odbędzie się: 

 

XXXVI 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. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2020, jako sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Komprachcicach. 

5. Sprawozdanie Wójta Gminy Komprachcice z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy 

Komprachcice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego za 2020 rok. 

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

podpisanych umowach.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych 

na terenie Gminy Komprachcice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Komprachcice 

udostępnianych operatorom i przewoźnikom drogowym oraz warunków i zasad korzystania  

z tych przystanków. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Komprachcice 

 na rok szkolny 2021/2022. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komprachcice na 2021 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na likwidację i wymianę źródeł 

ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 

lata 2014 - 2020 w ramach projektu „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w 

Gminie Komprachcice – etap II”. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii  Św. Marcina  

w Ochodzach  na wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich. 

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

14. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

15. Interpelacje, wnioski, zapytania i odpowiedzi. 

16. Zamknięcie sesji. 

 

Posiedzenie wspólne Komisji Stałych Rady Gminy odbędzie się w dniu 9 czerwca 2021 r. 

o godz. 19.00 online. 

Informuję, że czynny udział mieszkańców w obradach komisji lub sesji rady gminy Komprachcice 

przeprowadzanych online jest możliwy poprzez złożenie zgłoszenia pod nr tel.77 4031705 do godz. 15.00  

w dniu zaplanowanych obrad komisji lub sesji. Zgłoszenie jest niezbędne w celu ustalenia warunków 

technicznych dostępu na komisje lub sesje online. 

 

 

     Przewodniczący Rady Gminy  

    Krzysztof Szopa 
Podstawa prawna urlopowania: 

art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym  

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


