
         Komprachcice, dnia 24 czerwca  2022 r. 

Rada Gminy Komprachcice 
        RG.0002.54.2022                   

ZAWIADOMIENIE 

 
Zawiadamiam, że w dniu 29 czerwca 2022 r. o godz. 18.00 online odbędzie się: 

 

LIV SESJA  RADY GMINY  KOMPRACHCICE  

 

Obrad 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. Informacja Wójta z realizacji uchwał, podjętych zarządzeń, działalności w okresie międzysesyjnym i podpisanych 

umowach. 

5. Debata nad raportem o stanie Gminy Komprachcice za rok 2021. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Komprachcice wotum zaufania. 

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za 2021 rok wraz  

z informacją o stanie mienia. 

8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Komprachcice za rok 2021. 

9. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za 

rok 2021. 

10. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Komprachcice za rok 2021. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

Komprachcice za rok 2021. 

12. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 

rok 2021. 

13. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za rok 2021. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Komprachcice. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Komprachcice na rok szkolny 

2022/2023. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy 

nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz właścicieli 

nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2022-2025. 

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

19. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury -  Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Komprachcicach i Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach. 

20. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Komprachcice                                   

a Gminą Prószków w sprawie przejęcia przez Gminę Komprachcice od Gminy Prószków zadania w zakresie 

zapewnienia uczniom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Gminy Prószków bezpłatnego transportu i 

opieki w czasie przewozu do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIII.285.2022 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, 

pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz 

nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci 

młodsze, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice. 

23. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

24. Interpelacje, wnioski, zapytania i odpowiedzi.  

25. Zamknięcie sesji. 

 

Posiedzenie wspólne Komisji Stałych Rady Gminy odbędzie się w dniu  27 czerwca 2022 r. 

o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Komprachcicach, przy ul. Kolejowej 3. 

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 2022 poz. 559  ze zm.) 


