
Komprachcice, dnia 2 lutego 2022 r. 

Rada Gminy Komprachcice 
        RG.0002.46.2022                 

ZAWIADOMIENIE 

Zawiadamiam, że w dniu 10 lutego 2022 r. o godz. 19.00 online odbędzie się: 

 

XLVI SESJA  RADY GMINY  KOMPRACHCICE  

 

Obrady 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. Apel Wójta i Radnych Gminy Komprachcice dotyczący obniżenia wysokości części oświatowej 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na nauczanie języka mniejszości 

narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022. 

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

podpisanych umowach.  

6. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komprachcice za lata 2019 – 2020. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie 

bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Komprachcice. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie 

bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Komprachcice. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie 

bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Komprachcice. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie 

bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Komprachcice. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie 

bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Komprachcice. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie 

bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Komprachcice. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie 

bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Komprachcice. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie 

bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Komprachcice. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komprachcice 

na lata 2021 – 2024 z perspektywą do 2028 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2022 – 2025. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu Osłonowego Gminy Komprachcice na rok 2022 

„Teleopieka dla potrzebujących”. 

19. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

20. Interpelacje, wnioski, zapytania i odpowiedzi. 

21. Zamknięcie sesji. 

 

Posiedzenie wspólne Komisji Stałych Rady Gminy odbędzie się w dniu 8 lutego 2022 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.) 


