
      RADA GMINY 

  KOMPRACHCICE 
 

OR.0012.29.2021 Komisja Rewizyjna 

OR.0012.29.2021 Komisja Budżetowo-Gospodarcza 

OR.0012.29.2021 Komisja Społeczna 

 

Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Komprachcice - online 

z dnia 7 grudnia 2021 r. 

 

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

oraz radna Powiatu Opolskiego - online. 

Obecnych 15 radnych. 

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

Kompletne materiały na Sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 9 grudnia 2021 r. radni otrzymali 

wcześniej i mogli się z nimi dokładnie zapoznać. 

1. Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołtysa i rady sołeckiej 

sołectwa Dziekaństwo zgodnie z wnioskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji -  skierowano 

pod obrady Rady Gminy - 15 głosów za. 

2. Przeanalizowano projekt 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 zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Komprachcice z dnia  

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

3. Przeanalizowano projekt 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 zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy 

Komprachcice z dnia 2 grudnia 2021 r. -  skierowano pod obrady Rady Gminy - 15 głosów 

za. 

4. Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu 

kosztów podróży służbowych radnym i sołtysom zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy 

Komprachcice z dnia 2 grudnia 2021 r. -  skierowano pod obrady Rady Gminy, II wersję 

projektu uchwały ustalającą podwyżkę diet dla radnych o 50 zł i dla Przewodniczącego RG 

ryczałt o 410 zł miesięcznie – do przegłosowania na Sesji. 

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

zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Komprachcice z dnia 6 grudnia 2021 r. -  skierowano pod 

obrady Rady Gminy - 15 głosów za. 

6. Przeanalizowano projekt 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 zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy 

Komprachcice z dnia 28 października 2021 r. -  skierowano pod obrady Rady Gminy – 15 

głosów za. 

 

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

9 grudnia 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 


