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UCHWAŁA NR XLVII.261.2022 

RADY GMINY KOMPRACHCICE 
z dnia 28 marca 2022 r. 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji stałych Rady Gminy na rok 2022 

Na podstawie art. 21 ust. 3 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559) w oparciu o  § 45 ust. 1  Statutu Gminy Komprachcice przyjętego Uchwałą nr 
XXIV.166.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 marca 2017 r. (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym  
Województwa Opolskiego poz. 1165 z dnia 11 kwietnia 2017 r.) oraz  Uchwałą nr XLI.297.2018 Rady Gminy 
Komprachcice z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV.166.2017 Rady Gminy 
Komprachcice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Statutu Gminy Komprachcice (ogłoszoną w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 3196 z dnia 15 listopada 2018 r.) Rada Gminy Komprachcice, 
uchwala co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się plan pracy komisji stałych Rady Gminy na rok 2022 w brzmieniu określonym 
w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.       
   

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Szopa 
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Załącznik do uchwały Nr XLVII.261.2022 
Rady Gminy Komprachcice 
z dnia 28 marca 2022 r. 

Plan pracy komisji stałych Rady Gminy na rok 2022 

Komisja Rewizyjna: 

1. Kontrola wydatkowania środków budżetowych oraz informacja i ocena działalności poszczególnych 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej w Gminie za 2020 r. i 2021 r. 

2. Ocena realizacji budżetu, zadań gospodarczych i inwestycyjnych za 2021 r. Absolutorium dla Wójta 
Gminy. 

3. Kontrola wydatkowania przez GOPS środków finansowych przeznaczonych na profilaktykę 
i rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2021 r. 

Komisja Społeczna: 

1. Analiza sytuacji osób chorych, niepełnosprawnych, starszych oraz samotnych mieszkających na terenie 
gminy Komprachcice w tym uchodźców z Ukrainy. Działalność Wolontariuszy, Klubu Seniora, Caritas-u, 
ośrodków zdrowia. Współpraca z organizacjami, które zajmują się potrzebami ww. grupy osób. 

2. Ekologia w naszej gminie ze szczególnym uwzględnieniem działań zmierzających do poprawy jakości 
powietrza, analiza, podłączeń do istniejącej sieci kanalizacyjnej, kontrola posesji niepodłączonych do 
kanalizacji. Sprawozdanie z działalności proekologicznej straży miejskiej w Komprachcicach w roku 2021 oraz 
ustalenie wytycznych na rok 2022. 

3. Sport i kultura. Działalność OSiR-u, SOK-u, Biblioteki. Współpraca między tymi placówkami, promocja 
wydarzeń sportowych i kulturalnych w gminie i poza jej granicami. Omówienie możliwości ograniczenia 
środków gminnych na finansowanie powyższych instytucji. 

Komisja Budżetowo - Gospodarcza: 

1. Działalność OSiR-u, SOK-u, Biblioteki, współpraca między tymi placówkami oraz analiza potencjalnego 
połączenia dwóch instytucji kultury (SOK+GBP). 

2. Ocena wniosków złożonych do projektu budżetu przez poszczególne jednostki na rok 2023, analiza 
budżetu przygotowanego przez Wójta Gminy wraz z opinią dla RG w celu uchwalenia budżetu gminy na rok 
2023. 

3. Analiza sytuacji finansowej gminy, możliwości jej poprawy i lepszego rozwoju. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: 

Analiza i opinia ws. skarg na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków 
i petycji złożonych przez obywateli. 
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