
      RADA GMINY 
  KOMPRACHCICE 
 
OR.0012.31.2022 Komisja Rewizyjna 
OR.0012.31.2022 Komisja Budżetowo-Gospodarcza 
OR.0012.31.2022 Komisja Społeczna 
 
Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Komprachcice - online 
z dnia 8 lutego 2022 r. 
 

W pracach Komisji uczestniczyli członkowie Komisji oraz Wójt Gminy, Skarbnik  
i Sekretarz Gminy - online. 

Obecnych 15 radnych.  

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

Kompletne materiały na Sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 10 lutego 2022 r. radni otrzymali 
wcześniej i mogli się z nimi dokładnie zapoznać. 

 
1. Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony 

w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Komprachcice 
zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Komprachcice z dnia 2 lutego 2022 r.-  skierowano pod obrady 
Rady Gminy – 15 głosów za. 

2. Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony 
w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Komprachcice 
zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Komprachcice z dnia 2 lutego 2022 r.-  skierowano pod obrady 
Rady Gminy – 15 głosów za. 

3. Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony 
w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Komprachcice 
zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Komprachcice z dnia 2 lutego 2022 r.-  skierowano pod obrady 
Rady Gminy – 15 głosów za. 

4. Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony 
w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Komprachcice 
zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Komprachcice z dnia 2 lutego 2022 r.-  skierowano pod obrady 
Rady Gminy – 15 głosów za. 

5. Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony 
w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Komprachcice 
zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Komprachcice z dnia 2 lutego 2022 r.-  skierowano pod obrady 
Rady Gminy – 15 głosów za. 

6. Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony 
w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Komprachcice 
zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Komprachcice z dnia 2 lutego 2022 r.-  skierowano pod obrady 
Rady Gminy – 15 głosów za. 

7. Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony 
w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Komprachcice 
zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Komprachcice z dnia 2 lutego 2022 r.-  skierowano pod obrady 
Rady Gminy - 15głosów za. 

8. Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony 
w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Komprachcice 
zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Komprachcice z dnia 2 lutego 2022 r.-  skierowano pod obrady 
Rady Gminy – 15 głosów za. 

9. Przeanalizowano projekt 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 zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Komprachcice z dnia 2 lutego 
2022 r.- skierowano pod obrady Rady Gminy – 15 głosów za. 

10. Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na 
lata 2022 – 2025 zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Komprachcice z dnia 4 lutego 2022 r. 
-  skierowano pod obrady Rady Gminy – 15 głosów za. 

11. Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok zgodnie 
z wnioskiem Wójta Gminy Komprachcice z dnia 4 lutego 2022 r.- po wprowadzeniu redakcyjnych 
poprawek skierowano pod obrady Rady Gminy – 15 głosów za. 

12. Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu Osłonowego Gminy 
Komprachcice na rok 2022 „Teleopieka dla potrzebujących” zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy 
Komprachcice z dnia 7 lutego 2022 r.- po wprowadzeniu redakcyjnych poprawek skierowano pod 
obrady Rady Gminy – 15 głosów za. 

13. Dyskutowano nad treścią Apelu Wójta i Radnych Gminy Komprachcice dotyczącego obniżenia 
wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 
nauczanie języka mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022. 

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


