
      RADA GMINY 

  KOMPRACHCICE 
 

OR.0012.28.2021 Komisja Rewizyjna 

OR.0012.28.2021 Komisja Budżetowo-Gospodarcza 

OR.0012.28.2021 Komisja Społeczna 

 

Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Komprachcice - online 

z dnia 15 listopada 2021 r. 

 

W pracach Komisji uczestniczyli członkowie Komisji oraz Wójt Gminy, Skarbnik, Sekretarz Gminy 

oraz radna Powiatu Opolskiego - online. 

Obecnych 14 radnych. Nieobecna radna Maria Neumann. 

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

Kompletne materiały na Sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 18 listopada 2021 r. radni otrzymali 

wcześniej i mogli się z nimi dokładnie zapoznać. 

Obecnych 13 radnych 

1. Przeanalizowano informację  o przebiegu wykonania budżetu Gminy Komprachcice, 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów 

finansowych instytucji kultury za okres I półrocza 2021 roku. 

2. Przeanalizowano informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 

2020/2021. 

3. Przedstawiono informację w sprawie analizy oświadczeń majątkowych za rok 2020. 

4. Przedstawiono informację o Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Komprachcicach-podmiocie w którym jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz 

praca społecznie użyteczna. 

5. Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy 

Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok zgodnie z wnioskiem Wójta 

Gminy Komprachcice z dnia 8 listopada 2021 r. -  skierowano pod obrady Rady Gminy - 13 

głosów za. 

6. Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 

Komprachcice zgodnie z wnioskiem Przewodniczącego Rady Gminy Komprachcice z dnia   

8 listopada  2021 r. -  skierowano pod obrady Rady Gminy, do przegłosowania na Sesji. 

Obecnych 14 radnych 

7. Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty zgodnie  

z wnioskiem Wójta Gminy Komprachcice z dnia 8 listopada 2021 r. -  skierowano pod obrady 

Rady Gminy - 14 głosów za. 

8. Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w 

kompostowniku przydomowym zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Komprachcice z dnia 8 

listopada 2021 r. -  skierowano pod obrady Rady Gminy 13 głosów za i 1 - wstrz. 

9. Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na rok 2022 zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Komprachcice z dnia  

15 listopada 2021 r. -  skierowano pod obrady Rady Gminy - 12 głosów za. i 2 – wstrz. 



10. Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych na rok 2022 zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Komprachcice z 

dnia 15 listopada 2021 r. -  skierowano pod obrady Rady Gminy – 14 głosów za. 

11. Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy 

na lat 2021-2025 zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Komprachcice z dnia 15 listopada  

2021 r. -  skierowano pod obrady Rady Gminy – 14 głosów za. 

12. Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 

zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Komprachcice z dnia 15 listopada 2021 r. -  skierowano 

pod obrady Rady Gminy - 14 głosów za. 

 

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

18 listopada 2021 r. 

 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

          

 Przewodniczący posiedzenia 

                      Krzysztof Szopa 

 

Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy: 

1. Józef Kremer 

2. Maria Neumann 

3. Agnieszka Zyzik 


