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Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Komprachcice - online 

z dnia 9 czerwca 2021 r.  

  

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

Obecnych 15 radnych. 

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

Kompletne materiały na Sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 11 czerwca 2021 r. radni otrzymali 

wcześniej i mogli się z nimi dokładnie zapoznać.  

Przeanalizowano projekty uchwał: 

1. Projekt 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 - zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Komprachcice z dnia 

12 maja 2021 r - skierowano pod obrady Rady Gminy - 15 głosów za. 

2. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Komprachcice 

na rok szkolny 2021/2022 - zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Komprachcice z dnia 24 maja 

2021 r - skierowano pod obrady Rady Gminy – 15 głosów za. 

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany 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 27 maja 2021 r - skierowano pod 

obrady Rady Gminy - 15 głosów za. 

4. Projekt 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” - zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy 

Komprachcice z dnia 27 maja 2021 r - skierowano pod obrady Rady Gminy - 15 głosów za. 

5. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych - zgodnie  

z wnioskiem Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 maja 2021 r - skierowano pod obrady Rady 

Gminy - 15 głosów za. 

6. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii  Św. Marcina  

w Ochodzach  na wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich - zgodnie z wnioskiem 

Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 maja 2021 r. - skierowano pod obrady Rady Gminy - 15 

głosów za. 

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

Gminy Komprachcice z dnia 8 czerwca 2021 r. - skierowano pod obrady Rady Gminy  

- 15 głosów za. 

 

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

11 czerwca 2021 r.  

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 
Przewodniczący posiedzenia  

   Krzysztof Szopa  

        

RADA GMINY 

KOMPRACHCICE 



Przewodniczący Komisji Stałych Rady Gminy:  

1. Józef Kremer  

2. Maria Neumann 

3. Agnieszka Zyzik 

 


