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Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Komprachcice - online 

z dnia 26 stycznia 2022 r. 

 

W pracach Komisji uczestniczyli członkowie Komisji oraz Wójt Gminy, zastępca Wójta, Skarbnik  

i Sekretarz Gminy - online. 

Obecnych 14 radnych. Nieobecny radny Damian Piechaczek. 

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

Kompletne materiały na Sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 28 stycznia 2022 r. radni otrzymali 

wcześniej i mogli się z nimi dokładnie zapoznać. 

 Obecnych 13 radnych 

1. Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach zgodnie z uzasadnieniem Wójta Gminy 

Komprachcice -  skierowano pod obrady Rady Gminy - 13 głosów za. 

Obecnych 14 radnych 

2. Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na 

lata 2022 - 2025 – Wójt i Skarbnik przedstawili wyjaśnienia i odpowiadali na pytania radnych, po 

obszernej dyskusji - skierowano pod obrady Rady Gminy - 14 głosów za. 

3. Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok  

- Wójt i Skarbnik przedstawili wyjaśnienia i odpowiadali na pytania radnych, po obszernej dyskusji - 

skierowano pod obrady Rady Gminy – 14 głosów za. 

4. Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

dla Miasta Opole  na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego zgodnie z wnioskiem 

Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 stycznia 2022 r.-  skierowano pod obrady Rady Gminy - 14 

głosów za. 

5. Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy 

Komprachcice z dnia 18 stycznia 2022 r. -  skierowano pod obrady Rady Gminy – 14 głosów za. 

 

Przewodniczący RG zwrócił uwagę na potrzebę szybkiego podjęcia uchwały w sprawie ekwiwalentu dla 

strażaków OSP z uwagi na zmiany w prawie, skutkujące nieważnością dotychczasowej uchwały. 

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

28 stycznia 2022 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 


