
  Komprachcice, dnia 1 grudnia  2021 r. 

Rada Gminy Komprachcice 
        RG.0002.43.2021                   

ZAWIADOMIENIE 

 
Zawiadamiam, że w dniu 9 grudnia 2021 r. o godz. 19.00 online odbędzie się: 

 

XLIII SESJA  RADY GMINY  KOMPRACHCICE  

 

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

i podpisanych umowach. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Dziekaństwo.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice na drugim 

etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria 

oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego 

zwolnienia z opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku 

w Polskiej Nowej Wsi. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 

radnym i sołtysom. 

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII.95.2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Domecko. 

11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

12. Interpelacje, wnioski, zapytania i odpowiedzi.  

13. Zamknięcie sesji. 

 

Posiedzenie wspólne Komisji Stałych Rady Gminy odbędzie się w dniu 7 grudnia 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 2021 poz. 1372 ze zm.) 
 


